
                                                                                               

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO AO EXAME DE SELEÇÃO  2017

(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO COM LETRA DE FORMA)

1. DADOS PESSOAIS:

Nome completo: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Gênero:  Feminino □         Masculino □ 

Data de Nascimento: _____/_____/______   Nacionalidade: ____________________________

Local de nascimento: Cidade _____________________ Estado ___________ País ______________________

Estado Civil: _________________________   Número de dependentes: _______________________________

Filiação:  Mãe:____________________________________________________________________________

              Pai : _____________________________________________________________________________

Carteira de Identidade: Número __________________ Órgão Emissor ______________ Estado ___________

Data de expedição da carteira de identidade: _____/_____/______

CPF: _________________________________________

Título de Eleitor  número _________________________ Zona_____________ Seção: ___________________

Local da emissão do Título de Eleitor: Cidade ____________________________ Estado _________________

Certificado de Reservista (se candidato do sexo masculino) - número_________________________________________

Endereço Residencial: Rua/Av. _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Nº ________ Complemento: _____________________  Bairro: ______________________________________

Cidade: ________________________ Estado: ________ País: ________________CEP: _________________

Telefones: _________________________________ E-mail: ________________________________________

2. NÍVEL:        Mestrado □                  Doutorado □

3. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: _____________________________________________________________

4. LINHA DE PESQUISA: ___________________________________________________________________

5. PROVA(S) LÍNGUA(S) INSTRUMENTAL(IS) DO CENEX/FALE/UFMG (se couber e conforme definido pelo
edital no item II):

Inglês □ data da prova: _________________ nota obtida: ________________________________

Francês □ data da prova: _________________ nota obtida: ________________________________

Espanhol □ data da prova: _________________ nota obtida: ________________________________

Italiano □ data da prova: _________________ nota obtida: ________________________________

Alemão □ data da prova: _________________ nota obtida: ________________________________

Português □ data da prova: _________________ nota obtida: ________________________________

6. CERTIFICADO(S)/DIPLOMA(S) DE PROFICIÊNCIA (se couber e conforme definido pelo edital no item II):

Cole

a

Foto

aqui



                                                                                               

Inglês □ DATA DE VALIDADE: ________________ TIPO: ________________________________

Francês □ DATA DE VALIDADE: ________________ TIPO: ________________________________

Espanhol □ DATA DE VALIDADE: ________________ TIPO: ________________________________

Italiano □ DATA DE VALIDADE: ________________ TIPO: ________________________________

Alemão □ DATA DE VALIDADE: ________________ TIPO: ________________________________

Português □ DATA DE VALIDADE: ________________ TIPO: ________________________________

7. DADOS ACADÊMICOS
Denominação do Curso de Graduação (longa duração): ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Denominação do título obtido: ________________________________________________________________

Universidade: _____________________________________________________________________________

Data da colação de grau: _____/_____/______

Denominação do Curso de Mestrado: __________________________________________________________

Denominação do título obtido: ________________________________________________________________

Universidade: _____________________________________________________________________________

Data de defesa da dissertação: _____/_____/______

8. Orientador pretendido (preenchimento opcional; apenas consulta):

________________________________________________________________________________________

9. Se exerce alguma atividade profissional, especificar:

Local de trabalho: _________________________________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________________________

Cargo ou posição que ocupa: ________________________________________________________________

Se recebe alguma bolsa, especificar qual é o órgão financiador e qual a modalidade da bolsa: 

________________________________________________________________________________________

10.  Candidatos com necessidades especiais deverão indicar as condições necessárias para sua participação

neste concurso: ___________________________________________________________________________

DECLARO que, para fins de inscrição no Exame de Seleção 2017 do Programa de Pós-Graduação em
Estudos Literários da FALE/UFMG, ESTOU CIENTE de que sou o único responsável pela organização e
entrega de todos os documentos em meu envelope lacrado e ESTOU DE ACORDO com o edital da
referida seleção. DECLARO, também, que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Local: ____________________________________________________________ Data: _____/_____/______

Assinatura do(a) candidato(a):  _____________________________________________________________ 



                                                                                               

ANEXO I   -   Exame de Seleção 2017

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO

Item Descrição CONFERÊNCIA
1. formulário de inscrição disponível no site do Programa, devidamente preenchido e

assinado.
2. uma fotografia 3x4 recente, colada no campo próprio do formulário de inscrição. A

fotografia não pode ser escaneada.
3. original ou fotocópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (passo a

passo para a obtenção da GRU disponível no Anexo II deste edital e no site do
Programa) no valor de R$ 133,04 (cento e trinta e três reais e quatro centavos) ou
de sua isenção pela FUMP.

4. fotocópia legível e sem rasura da certidão de nascimento ou de casamento
5. fotocópia  legível  e  sem  rasura  da  carteira  de  identidade  ou  documento  de

identidade que contenha a data de expedição da carteira de identidade; candidatos
estrangeiros deverão apresentar fotocópia legível e sem rasura dos documentos
exigidos pela legislação específica (fotocópia legível e sem rasura das páginas do
passaporte que identificam o candidato estrangeiro e que contêm o visto).

6. fotocópia  legível  e sem rasura de CPF (caso o CPF não conste da carteira  de
identidade).

7. certidão  de  quitação  eleitoral  emitida  pelos  sites  do  TSE  e  TRE  –
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral  ou
expedida pelo Cartório Eleitoral (documento que prova estar em dia com as
obrigações eleitorais), no caso de candidato brasileiro. 
Não serão aceitos apenas os comprovantes de votação. Também não serão
aceitas declarações de situação regular do título de eleitor.

8. fotocópia  legível  e sem rasura do certificado de reservista  (documento que
prova  estar  em  dia  com  as  obrigações  militares),  no  caso  de  candidato
brasileiro do sexo masculino.

9. fotocópia legível e sem rasura de comprovante de residência.
10. fotocópia legível e sem rasura do diploma de graduação ou outro documento

que comprove ter o candidato concluído ou estar em condições de concluir o
curso de graduação antes  do término do período para registro  acadêmico no
curso de pós-graduação, ficando tal registro condicionado à prova de conclusão da
graduação.

11. fotocópia legível e sem rasura do histórico escolar da graduação.
12. fotocópia legível e sem rasura do diploma de Mestrado ou outro documento

que comprove ter o candidato concluído o Mestrado, para os candidatos que
já possuem o título de mestre.

13. fotocópia  legível  e  sem  rasura  do(s)  comprovante(s)  de
proficiência/certificado(s)/diploma(s)  em  uma  língua  estrangeira  para  os
candidatos ao mestrado e em duas línguas estrangeiras para os candidatos
ao  doutorado,  sendo  que  os  candidatos  estrangeiros,  excetuados  os  que
tenham a língua portuguesa como língua pátria,  têm que apresentar  também a
fotocópia  legível e sem rasura  do comprovante de proficiência em Português,
conforme discriminado neste edital.

14. currículo da Plataforma Lattes (www.cnpq.br), impresso. Não será aceito nenhum
outro formato de currículo. Não anexar nenhum comprovante ao currículo.

15. três  vias  impressas  e  grampeadas  (não  encadernar) do  projeto  inicial  de
dissertação ou do projeto inicial de tese, elaborados de acordo com as instruções
do Colegiado do Programa constantes deste Edital.


