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Checklist da documentação que o candidato deverá entregar no ato da instalação do concurso 

Candidato(a): ______________________________________________________________________________ 

Conforme Edital de Condições Gerais 

11.3. O candidato deverá entregar no Ato de Instalação do concurso a seguinte documentação:
11.3.1. Diploma de Graduação registrado ou revalidado de acordo com a legislação brasileira e títulos de Especialista,

Mestre e Doutor, em consonância com a formação exigida no Edital Específico, registrados ou reconhecidos de acordo
com a legislação brasileira, e demais documentos, inclusive, se for o caso, devidamente revalidados em universidade

pública brasileira, que comprovem que o candidato atende a formação exigida para a inscrição no concurso.
11.3.1.1. A revalidação ou o reconhecimento de diploma de graduação ou de título expedido por instituição de ensino

superior estrangeira não afetará a homologação de inscrição nem será objeto de avaliação no concurso.
11.3.1.2. Para atender o subitem 11.3.1. poderá ser apresentada uma declaração de possibilidade de cumprimento da

titulação exigida devidamente assinada.
11.3.1.2.1. O deferimento da inscrição, conforme o subitem 11.3.1.2, não dá o direito ao candidato de ser nomeado para

o cargo, se aprovado, devendo no prazo máximo fixado para a posse apresentar o comprovante válido da titulação
exigida.

11.3.2. Certificação de Residência e PROLIBRAS/CAS, quando houver a exigência.

11.3.3.  Curriculum  Vitae atualizado,  apresentado  na  Plataforma  Lattes  (modelo  CNPq)  com  os  documentos

comprobatórios originais ou suas cópias.

11.3.3.1. O material comprobatório do subitem 11.3.3 deve ser entregue ordenado, segmentado e numerado de acordo

com  a  ordem  constante  no  Curriculum  Vitae apresentado  pelo  candidato,  nos  termos  definidos  nas  normas

complementares.
11.3.4. Memorial descritivo das atividades acadêmicas e profissionais, de acordo com o art. 39 da Resolução CONSUNI

nº 35/2022.
11.3.5. A Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso de concordância com todas as normas e critérios definidos para

este concurso público obtidos no sítio da UFJ, preenchidos e assinados pelo candidato.
11.3.6. O Termo de autorização de tratamento de dados, de gravação da imagem e de áudio (anexo VI), preenchido e

assinado.
11.4.  No caso de dúvida da autenticidade de alguma cópia de documento apresentado, o original  deste poderá ser

exigido pela Banca Examinadora do concurso.
11.5. O candidato ou seu representante legal, com poderes específicos constituídos através de procuração pública, que

não  entregar  os  documentos  constantes  no  subitem  11.3.  deste  edital  no  Ato  de  Instalação,  com  a  exceção  dos
documentos indicados no subitem 11.3.3., estará eliminado do concurso.

11.5.1. Apesar de o candidato não ser eliminado do certame por não entregar os documentos especificados no subitem
11.3.3. no Ato de Instalação, estes não poderão ser entregues posteriormente e, portanto, não serão considerados para

pontuação da Prova de Títulos.
11.5.2.  Após  o  encerramento  da  instalação  do concurso,  o  candidato  não mais  poderá  acrescentar  documentos  de

comprovação de seu Curriculum Vitae.


