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INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA
(PRODUÇÃO VEGETAL) DA REGIONAL JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Na última página do Edital Nº 001/2018, onde consta o “CHECKLIST” DOS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
Onde se lê:
“CHECKLIST” DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
Ficha de inscrição preenchida e assinada com a indicação da linha de pesquisa pretendida e,
quando for o caso, a opção pela autodeclaração (Anexo I)
Termo de autodeclaração étnico-racial (quando for o caso; Anexo IV)
Registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento
emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local (Somente para indígenas)
Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Cópia autenticada da carteira ou registro geral de identidade (RG)
Passaporte, RNE ou documento similar (Para estrangeiros)
Comprovante de quitação com o serviço militar (para homens, exceto estrangeiros)
Cópia do título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral
Cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente
Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação
Currículo Lattes comprovado
Planilha de pontuação do Currículo Lattes preenchida (Anexo V)
Indicação dos prováveis temas a serem desenvolvidos no projeto de pesquisa
Documento de intensão do empregador em liberar o candidato até o término do curso
Carta de intenções/proposta de atividades (Anexo III)
Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição
1 Foto 3x4 recente

Deve-se lê:
“CHECKLIST” DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
Ficha de inscrição preenchida e assinada com a indicação da linha de pesquisa pretendida e,
quando for o caso, a opção pela autodeclaração (Anexo I)
Termo de autodeclaração étnico-racial (quando for o caso; Anexo IV)
Registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de
pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local (Somente para
indígenas)
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Cópia da carteira ou registro geral de identidade (RG)
Passaporte, RNE ou documento similar (Para estrangeiros)
Comprovante de quitação com o serviço militar (para homens, exceto estrangeiros)
Cópia do título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral
Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente
Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação
Currículo Lattes comprovado
Planilha de pontuação do Currículo Lattes preenchida (Anexo V)
Documento de intensão do empregador em liberar o candidato até o término do curso
Carta de intenções/proposta de atividades (Anexo III)
Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição
1 Foto 3x4 recente

RESUMO DAS ALTERAÇÕES:
- Não há necessidade de autenticação dos documentos.
- Neste edital não há necessidade de envio de documento específico com “indicação dos prováveis temas a
serem desenvolvidos no projeto de pesquisa”. Este item já está contemplado na “carta de
intenções/proposta de atividades”.
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