
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA  

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome completo:__________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____________ Sexo: ( ) Feminino  ( ) Masculino  ( ) Outro  

Estado civil:  

( ) Solteiro(a)    ( ) Casado(a)    ( ) Divorciado(a)    ( ) Separado(a)    ( ) Viúvo(a)    ( ) Outro   

Endereço completo: __________________________________________________________ 

        ___________________________________________________ Bairro: __________________  

Cidade: ________________________ Estado: ______________ CEP: ___________________  

Telefone de contato: _________________ E-mail: ___________________________________                                                   

Nacionalidade: ________________________________________________________________ 

Nome do Pai: _________________________________________________________________ 

Nome da Mãe: ________________________________________________________________ 

Como você se considera quanto a cor/raça? _________________________________________ 

RG/Órgão Emissor (Documento de Identidade): ___________________________________                                 

Data de emissão do RG: _________________ CPF: __________________________________ 

Título de Eleitor: __________________________ zona e seção: ________________________ 

Documento Militar/Nº da categoria/Região: _________________________________________ 

Nº Passaporte: ___________________________ Validade Visto: _______________________ 

Registro Nacional de Estrangeiros– RNE: __________________________________________ 

Validade RNE: _______________________________________________________________ 

PIS/PASEP: __________________________________________________________________ 

Inscrição no INSS: ____________________________________________________________ 

Curso de graduação (se fez mais de um, colocar os nomes dos cursos na sequência separando-

os por ponto e vírgula): 

____________________________________________________________________________ 

Nome da instituição do curso de graduação, cidade e estado (caso tenha concluído cursos em 

mais de uma instituição, colocar as informações solicitadas na sequência separando-as por 

ponto e vírgula): 

__________________________________________________________________________ 



Grau do curso de graduação: ___________________________________________________ 

Qual o seu maior nível educacional? ______________________________________________  

Tipo da instituição do curso de graduação (caso tenha feito mais de um curso e em tipos de 

instituições distintas, colocar as informações solicitadas na sequência separando-as por ponto 

e vírgula): __________________________________________________________________  

Quantos cursos de especialização (com carga horária maior do que 360 horas) você já fez? 

__________________________________________________________________________ 

Tipo de instituição que fez o(s) curso(s) de pós-graduação (caso tenha feito mais de um curso 

e em tipos de instituições distintas, colocar as informações solicitadas na sequência 

separando-as por ponto e vírgula): 

___________________________________________________________________________  

Trabalha atualmente: ( ) Sim   ( ) Não   ( ) Outro  

Se a resposta ao item anterior foi "Sim", indique o Cargo/Função, o tempo de trabalho, o nome 

da empresa ou instituição: _______________________________________________________ 

Indique a natureza da empresa/instituição onde trabalha: ( ) Pública   ( ) Privada  ( ) Outro  

Você atua em que nível de atividade de ensino? 

____________________________________________________________________________ 

Selecione a um dos Polos que deseja concorrer a vaga da especialização: 

(   ) Catalão        

(   ) Jataí        

(   ) Santo Antônio do Descoberto    

(   ) Formosa        

(   ) Alto Paraíso de Goiás 

 

Assinatura do candidato no gov.br ou sougov.br 


