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ANEXO I  

ANEXO I – INSCRIÇÃO ONLINE 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO 
PROFISSIONAL EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - TURMA 

2021/1 

 

INSCRIÇÃO Nº    (para preenchimento da secretaria) 

Nome:   

Curso  (    ) MESTRADO                                           
 

O candidato vai concorrer à reserva de vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas? 

(  ) Não 

(  ) Sim (Em caso positivo preencher formulário de Autodeclaração – Anexo III) 

O candidato vai concorrer à reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

Eu, _____________________________________________________________, 

Identidade nº___________________________________________, emitida pela 

____________________________, CPF _____________________________, com curso 

de graduação em ________________________, realizado na instituição 

____________________________________________________________, solicito minha 

inscrição no exame de seleção para o Curso de: (  ) MESTRADO PROFISSIONAL EM 

SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - Turma 2021/1. 

 
Endereço Residencial: 

Rua/Av.: ___________________________________________________________________________ nº________ Compl. 

_______________________________ 

Bairro: ______________________________________________________________ CEP: _____________ - ___________ 

Cidade/UF: ________________________________________________________________________________ 

Telefone Celular: _______________________ E-mail: _________________________________________ 

Residencial: Telefone: (     ) _________________________________________________________ 

 

Endereço Profissional: 
Instituição: ____________________________________________________________________________ 



 

 

Instituto de Geografia - Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bloco 3E /Sala 128 - Campus Santa Mônica - CEP: 

38408-902 - Uberlândia-MG. Tel.: 3239-4331. E-mail: ppgatufu@yahoo.com.br 

Rua/Av.: _______________________________________________________________ nº __________ 

Bairro: _________________________________________________ CEP: _______________ - ________ 

Cidade/UF: _______________________________________ Telefone: (     ) ______________________ 

Seguem, em anexo, os seguintes documentos: 

(   ) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 

(   ) Currículo Lattes e documentos comprobatórios; 

(   ) Projeto de Pesquisa (01 cópia) 

(  ) Autodeclaração de cor/etnia para os candidatos que irão concorrer nesta modalidade. 

(   ) Certificado de Proficiência – conforme itens 3.3 e 3.7 do edital; 

(    ) Cópia do CPF (01 cópia); 

(    ) Cópia do RG (Carteira de Identidade) (01 cópia); 

(    ) Cópia do título de eleitor e do comprovante da última votação (01 cópia); 

(    ) Certidão de nascimento/ casamento (01 cópia); 

(    ) Cópia do Certificado de reservista, se do sexo masculino (01 cópia); 

(  ) No caso de estrangeiro, comprovante de estar em situação regular no País e 

apresentação do diploma devidamente reconhecido ou de protocolo de encaminhamento do 

acordo com as normas brasileiras; 
 

DO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA 
 
Declaro ter lido e conhecer todos os termos e condições presentes no Edital 001/2020 que 
regula o processo seletivo do PPGAT - Turmas 2021/1 e que tenho PLENA CONCORDÂNCIA 
com os critérios e normas ali estabelecidas. 
Declaro, também, estar ciente de que responderei civil e penalmente pela veracidade das 
declarações ora prestadas, isentando a Universidade Federal de Uberlândia, bem como o 
Programa de Pós-Graduação em saúde Ambiental e Saúde do trabalhador do Instituto de 
Geografia desta instituição, de quaisquer responsabilidades sobre as mesmas, inclusive sobre 
eventuais danos causados a terceiros. 

 

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________ 
 

Uberlândia-MG, _____ de____________________________ de 2020. 

 

 

 

 


