PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA NÍVEL DOUTORADO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO AO EXAME DE SELEÇÃO

FOTO

1- Dados Pessoais
Nome:_____________________________________________________________
Data de nascimento :_________________ Nacionalidade:____________________
Local de nascimento:___________________ Estado:________ País:___________
Filiação:___________________________________________________________
___________________________________________________________
Estado Civil:_______________________ No. de dependentes:________________
No. da Identidade: _____________Órgão Exp:_________ Data Expedição:______
No. CPF:____________________ Doc. Militar: ___________________________
No.Tit. Eleitor: ____________________ Zona:_________Seção:______________
Documento de estrangeiro: ____________________________________________
Endereço res.: ____________________________________Bairro:_____________
CEP:_________________Cidade:__________________________ Estado:______
Telefone residencial:(___) _______________ Celular:( ) _________________
E-mail: ____________________________________________________________
Local de trabalho:___________________________________________________
Endereço com. :_____________________________________________________
CEP:_________________ Cidade:_________________________ Estado:_______
Telefone comercial : (__________) _____________________________________
Data de Admissão: ____/____/____
2. Formação universitária:
Escola e Universidade: _______________________________________________
Grau obtido:______________________________Mês/ano: __________________
Curso:__________________________________________________________
Outros cursos universitários: ___________________________________________
3. Orientador (a):__________________________________________________________
________________________ ____/____/ ____
Local

Data

_________________________
Assinatura

ANEXAR:
1) uma fotografia 3x4,
2) comprovante de pagamento de taxa de inscrição ou isenção da FUMP;
3) cópia do diploma de graduação e de pós-graduação porventura cursado
4) cópia do histórico escolar;
5) currículo Lattes, devidamente comprovado;
6) 4 (quatro) vias do projeto de pesquisa conforme modelo padronizado disponível na página web:
http://www.deq.ufmg.br/pos-graduacao/selecao;
7) prova de estar em dia com as obrigações eleitorais;
8) prova de estar em dia com as obrigações militares, quando aplicável;
9) cópia do CPF;
10) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
11) cópia da carteira de identidade ou documento de identidade que contenha o local de nascimento e data de expedição
da carteira, no caso de candidato brasileiro e a documentação exigida pela legislação específica, no caso de candidato
estrangeiro
12) comprovante de endereço;
13) declaração Cenex (ou outros comprovantes de língua inglesa, conforme edital);
14) uma Carta de Recomendação, conforme exigido no edital de seleção; e
15) Tabela do Anexo III - Tabela II – Critérios de pontuação para análise do histórico escolar e do currículo devidamente preenchida com a possível pontuação.
Entregar toda a documentação na Secretaria do Programa ou enviar pelos correios Escola de Engenharia –
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Av. Antônio Carlos, 6627, Sala 5210, 5º Andar, Bloco 2, Campus da Pampulha
Belo Horizonte/MG - CEP 31270-901

