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Nome: 

Nascimento/Data:         /         /               Local: 

C. Identidade:                              Órg. Exp.: CPF: 

 

End. Residencial: 

Nº: Aptº: Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: 

Telefone(s): E-mail:  

 

End. Profissional (instituição): 

Rua/Av.:  

Nº: Sala: Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: 

Telefone(s): 

Opção para exame de língua estrangeira 
 
[   ] inglês [   ] francês [...] espanhol 

Opção pela linha de pesquisa 
 

1. [   ] Subjetividade e Clínica 
2. [   ] Processos Educacionais, história e cidadania 

Conferência de documentos: 
 
a) Ficha de inscrição [...] 
b) Duas fotos 3X4 [...] 
c) Cópia  dos documentos pessoais (RG, CPF, Título eleitoral, Certificado de Reservista) [...] 
d) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso emitida pelo órgão oficial  
responsável [...] 
e) Cópia do Histórico Escolar [...] 
f) Curriculum Vitae – modelo Plataforma Lattes- completo e comprovado ( www.cnpq.br) [...] 
g) Projeto de Pesquisa, em 3 vias, conforme descrito no anexo 1;[...] 
h) Declaração de ciência e concordância com as normas do processo de seleção [...] 
 
 
 

 (a ser preenchido e destacado da ficha de inscrição e colocado em envelope separado na presença do candidato) 
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Opção para exame de língua estrangeira 
 
[   ] inglês [   ] francês [...] espanhol 
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1) [   ] Subjetividade e Clínica 
2) [   ] Processos Educacionais, história e cidadania 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

Declaro serem verdadeiras as informações contidas em minha ficha de inscrição, bem como 

estar ciente e aceitar as normas estabelecidas para o processo de seleção de 

candidatos ao Curso de Mestrado em Psicologia Institucional CCHN/UFES para o ano 

de 2015. 

Estou ciente, também, de que os documentos comprobatórios de meu curriculum vitae 

ficarão à minha disposição no PPGPSI até o dia 19 de dezembro de 2014, após essa 

data serão incinerados. 

 

 
 
 

Vitória, ________ de ______________________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 
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Recebi de ____________________________________________________________os 

documentos que formalizam sua inscrição no processo de seleção de candidatos ao Curso 

de Mestrado em Psicologia Institucional - CCHN/UFES para o ano de 2015/1, sob o nº 

_____________. O candidato fica informado, nesta ocasião, de que as cópias dos 

documentos comprobatórios de seu curriculum vitae (modelo Plataforma Lattes) 

estarão disponíveis, para devolução, na secretaria do Mestrado em Psicologia 

Institucional, até o dia 19 de dezembro de 2014, após essa data serão incinerados. 

 

Conferência de documentos: 
 
a) Ficha de inscrição [...] 

b) Duas fotos 3X4 [...] 

c) Cópia  dos documentos pessoais (RG, CPF, Título eleitoral, Certificado de Reservista) [...] 

d) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso emitida pelo órgão 

oficial  responsável [...] 

e) Cópia do Histórico Escolar [...] 

f) Curriculum Vitae – modelo Plataforma Lattes- completo e comprovado [...] 

g) Projeto de pesquisa , em 3 vias, atendendo a uma das Linhas de Pesquisa [...] 

h) Declaração de ciência e concordância com as normas do processo de seleção [...] 

 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo do(a) funcionário(a) 

 
 
 

Vitória, _____/_____/2014. 


