
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO – PRPIPG

CAMPUS MONTEIRO
EDITAL Nº 15/2021 PRPIPG/REITORIA/IFPB

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO 2021 - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

1. Dados Pessoais:

Nome Completo:

Data de nascimento: Naturalidade: Nacionalidade:

RG: Órgão Emissor: Data da emissão:

CPF (ou RGE): Título de Eleitor: Sexo: (    ) M     (    ) F

Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino): Estado civil:

2. Endereço residencial / contato:

Rua/Av: nº

Complemento: Bairro: Município:

Estado: CEP: Telefone residencial: (   )

Celular: E-mail:

3. Formação Acadêmica:

Graduação em:

Instituição: Ano de conclusão:

Pós-graduação (se houver): (  ) Especialização ( ) Mestrado  (   ) Doutorado

4. Vínculo empregatício:

Órgão/Empresa: Tempo de serviço:

Função/cargo: Horário de trabalho:

Endereço: Bairro:

Telefone: (     ) Cidade/estado:

5. Concorrência por meio de cotas (grupo de pertencimento a servidor do IFPB, população negra,
indígena, povos e comunidades tradicionais ou pessoa com deficiência):       (   ) SIM        (   ) NÃO

Se marcou SIM, você se autodeclara:

(   ) servidor do IFPB
(   ) população negra
(   ) população indígena
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(   ) povos e comunidades tradicionais
(   ) pessoa com deficiência

Declaração: Eu, _________________________________________________________, portador
(a) do CPF nº __________________, declaro que efetuei minha inscrição no Processo Seletivo
2021 para o curso de Especialização em Desenvolvimento e Meio Ambiente, estando ciente de
todas as normas estabelecidas pelo edital de seleção. Declaro também que as informações
prestadas e os documentos enviados junto com este formulário são verdadeiros e autênticos
(fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época) e que assumo integral
responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas.

Em anexo, arquivos em PDF com:
( ) Cópia legível de documento de identificação pessoal com foto (RG ou CNH) ou Registro Geral
de Estrangeiro (RGE), para os(as) candidatos(as) não brasileiros(as) e Cadastro de Pessoa Física
(CPF);
( ) Cópia da Certidão/Diploma de curso de graduação ou, no caso de candidatos contemplados no
item 3.1 do Edital, Declaração da Coordenação do Curso afirmando que o estudante se encontra
na condição de possível concluinte até a data final do período de matrícula;
( ) Currículo Lattes, com fotocópia dos documentos comprobatórios da produtividade, conforme
item 4.4 do Edital.
(    ) Formulário de Produtividade Acadêmica e Profissional preenchido (Anexo II);

Monteiro, _____/______/2021.
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