
Dados para inscrição do(a) candidato(a)

1.

Marcar apenas uma oval.

Mestrado

Doutorado

2.

3.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

4.

5.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

Edital nº 4/2022 - Ficha de Inscrição e envio
de documentos - Processo Seletivo 2023
ATENÇÃO! Se o seu drive estiver com o limite de armazenamento atingido, NÃO será possível 
enviar os documentos de inscrição por limitação da própria plataforma.

Este formulário não pode ser salvo para envio posterior. O período para envio deste formulário é de 
03/01/2023 a 20/01/2023, até às 18:00h.

*Obrigatório

Nível pretendido *

Nome completo (sem abreviações) *

Sexo *

Filiação *

Data de nascimento *



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Marcar apenas uma oval.

Casado(a)

Divorciado(a)

Solteiro(a)

Viúvo(a)

Outro

13.

Nacionalidade (país de nascimento) *

Naturalidade (Cidade e Estado de nascimento) *

RG *

Órgão Expedidor do RG e Unidade Federativa *
Exemplo: SSP/GO

Data de Expedição do RG *

CPF (apenas números) *

Estado Civil *

Endereço completo (rua, número, complemento, setor) *



14.

15.

16.

17.

18.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a pergunta 21

Autodeclaração étnico-racial

19.

Marcar apenas uma oval.

Preto

Pardo

Indígena

20.

Arquivos enviados:

Cidade/UF *
Exemplo: Goiânia/GO

CEP *

Telefone para contato com DDD *

Telefone celular com DDD

Deseja fazer declaração étnico-racial (conforme previsão na Resolução CONSUNI
07/2015)?

*

Como você se autodeclara? *

Anexe aqui a autodeclaração étnico-racial (Apêndice I), devidamente preenchida e
assinada. 

*



PROGRAMA
QUALIFICAR

O programa QUALIFICAR é voltado para capacitação de servidores 
técnico-administrativos da UFG. O PPGENF oferecerá 02 (duas) vagas 
nessa modalidade para o nível Mestrado. ATENÇÃO!! Apenas servidores 
técnico-administrativos da UFG são elegíveis para estas vagas.

21.

Marcar apenas uma oval.

SIM

NÃO

Documentação específica
para os candidatos ao
Programa Qualificar 

 Declaração de vínculo com a UFG, na qualidade de Técnico-
Administrativo, conforme alínea "n" do item 4.2.1 do edital 
04/2022.   

22.

Arquivos enviados:

Informações sobre a formação

23.

24.

25.

Você é técnico(a)-administrativo(a) na UFG e pretende concorrer a uma das vagas
destinadas aos Técnicos Administrativos em Educação do Programa Qualificar?

*

Anexe aqui seu comprovante (PDF) de vínculo com a UFG na qualidade de técnico-
administrativo.

*

Curso de graduação *

Instituição onde concluiu o curso de graduação *

Ano de conclusão da graduação *



26.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Sobre o vínculo empregatício

27.

28.

Envio de documentos

29.

Arquivos enviados:

30.
Marcar apenas uma oval.

Opção 1

Possui vínculo empregatício? *

Quem é seu empregador? *

Qual a sua carga horária semanal de trabalho? *

Anexe aqui, em arquivo ÚNICO e na ordem apresentada a seguir, cópias dos
documentos listados no item 4.2 do Edital nº 4/2022: Foto 3x4 recente;  Cópia do
documento de identificação com foto (RG, Habilitação e demais documentos oficiais
legalmente válidos para identificação civil), ou passaporte, para estudantes estrangeiros
não residentes no Brasil; CPF (quando o número não constar no RG); certidão de
casamento (apenas se houver alteração no nome); Cópia do Registro Nacional de
Estrangeiro (RNE) para estrangeiros(as) residentes no País; Comprovação de
Graduação em curso reconhecido pelo MEC,  conforme alínea "i"; Cópia do Diploma de
Graduação (frente e verso) em curso reconhecido pelo MEC e comprovação do título de
Mestre(a) obtido em curso recomendado pela CAPES, para os candidatos nível
Doutorado, conforme alínea "j"; certificado de suficiência em inglês, conforme alínea "k";
carta da instituição empregadora e declaração do próprio candidato, comprometendo-se
a cumprir as atividades do curso, conforme alínea "L"  e para candidatos vinculados a
Programas de Residência e outros que ocupem a totalidade ou parte do seu tempo,
carta da instituição, conforme alínea "m".

*



31.

Arquivos enviados:

32.

Arquivos enviados:

33.

Marcar apenas uma oval.

Declaro, para os devidos �ns, que o Pré-projeto apresentado neste instrumento é de minha
autoria.

34.

Arquivos enviados:

35.

Arquivos enviados:

36.

Arquivos enviados:

Aceite das normas e regras estabelecidas no Edital nº 04/2022

37.

Marque todas que se aplicam.

Declaro que as informações acrescentadas neste formulário são verdadeiras e compreendo
que as informações prestadas serão de minha inteira responsabilidade, dispondo a instituição do
direito de excluir do processo seletivo o candidato que não preencher o formulário de forma
completa e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos

Anexe aqui a Carta de Intenção (Apêndice V), em PDF. *

Anexe aqui a cópia do Pré-projeto de pesquisa (apresentado conforme orientações
descritas no Apêndice III para Mestrado e Apêndice IV para Doutorado) - ARQUIVO
ÚNICO em PDF.

*

Declaração de autoria do Pré-projeto *

Anexe aqui o formulário para prova de títulos em PDF (nível Mestrado e Doutorado) *

Anexe aqui os comprovantes do formulário para prova de títulos NA ORDEM
APRESENTADA NO FORMULÁRIO - ARQUIVO ÚNICO, em PDF.

*

Anexe aqui o COMPROVANTE DE PAGAMENTO da GRU OU o resultado da avaliação
da solicitação de isenção da taxa de inscrição e comprovante de inscrição no
CADÚNICO (arquivo único em pdf)

*

Declaração de veracidade de informações prestadas



38.

Marque todas que se aplicam.

De acordo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Reconheço as informações desse formulário como verdadeiras, estou ciente e concordo
com as regras estabelecidas para o PROCESSO SELETIVO apresentadas no Edital n°
04/2022 do PPGENF-FEN/UFG

*

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

