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DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO FINAL DO 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

A. DIPLOMA 

 Obrigatório para todos os candidatos. 

 Diploma de Graduação ou declaração, emitida pelo departamento de 
registros acadêmicos ou setor equivalente da instituição de ensino 
superior que o candidato está vinculado, indicando as datas de 
conclusão e colação de grau do curso de graduação, para os 
candidatos ao curso de Mestrado; ou, no caso dos candidatos ao curso 
de Doutorado, o Diploma de Mestrado ou atestado de defesa emitido 
pelo departamento ou setor competente.  

 
O documento deve ser digitalizado e salvo em arquivo formato *.pdf, o qual deve ser 
renomeado da seguinte forma: "Diploma_" + Nome do candidato. Ex: "Diploma_Joao_Silva". 
Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 

 

B. Curriculum vitae (CV) no modelo da base Lattes/CNPq 
 

Comprovantes de artigos publicados em periódicos científicos desde 
2014 

 Serão avaliadas apenas as publicações de 2014 em diante. 

 O candidato deve elaborar um único arquivo *.pdf contendo a 
comprovação de todos os artigos publicados informados no CV 
Lattes/CNPq (na ordem em que aparecem no CV Lattes/CNPq). Serve 
como comprovação um print da primeira página do artigo ou o DOI. 

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Artigos_" + Nome do candidato. Ex: 
"Artigos_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 

 

Comprovantes de trabalhos completos publicados em anais desde 2014 

 Serão avaliados apenas os trabalhos completos publicados de 2014 em 
diante. 

 O candidato deve elaborar um único arquivo *.pdf contendo a 
comprovação de todos os trabalhos completos publicados em anais e 
informados no CV Lattes/CNPq. Serve como comprovação um print da 
primeira página do trabalho completo ou o link para acesso ao mesmo. 
Considera-se trabalho completo aquele que tiver no mínimo 5 páginas.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Trabalhos_Completos_" + Nome 
do candidato. Ex: "Trabalhos_completos_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 



 

Comprovantes de resumos expandidos publicados em anais desde 2014 

 Serão avaliados apenas os resumos expandidos publicados de 2014 
em diante.  

 O candidato deve elaborar um único arquivo *.pdf contendo a 
comprovação de todos os resumos expandidos publicados em anais e 
informados no CV Lattes/CNPq. Serve como comprovação um print da 
primeira página do resumo expandido ou o link para acesso ao mesmo. 
Considera-se resumo aquele que tiver entre 2 e 4 páginas.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Resumos_Expandidos_" + Nome 
do candidato. Ex: "Resumos_Expandidos_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 

 

Comprovantes de resumos simples publicados em anais desde 2014 

 Serão avaliados apenas os resumos simples publicados de 2014 em 
diante. 

 O candidato deve elaborar um único arquivo *.pdf contendo a 
comprovação de todos os resumos simples publicados em anais e 
informados no CV Lattes/CNPq. Serve como comprovação um print da 
primeira página do resumo simples ou o link para acesso ao mesmo. 
Considera-se resumo aquele que tiver 1 página.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Resumos_Simples_" + Nome do 
candidato. Ex: "Resumos_Simples_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

Comprovantes de desenvolvimento ou geração de produtos com 
patente obtida e/ou softwares com registro desde 2004 

 Serão avaliados apenas os produtos com patente obtida e/ou 
softwares com registro de 2004 em diante. 

 O candidato deve elaborar um único arquivo *.pdf contendo a 
comprovação de todos os produtos com patente obtida e/ou 
softwares com registro informados no CV Lattes/CNPq.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Patentes_Registros_" + Nome do 
candidato. Ex: "Patentes_Registros_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

Comprovantes de participação em livros desde 2014 

 Serão avaliados apenas os livros de 2014 em adiante. 

 O candidato deve elaborar um único arquivo *.pdf contendo a 
comprovação de todos os livros informados no CV Lattes/CNPq. Serve 
como comprovação a digitalização ou print da catalogação 



bibliográfica ou o link para acesso à obra. Serão consideradas autorias 
de livros com ISBN, autorias de capítulos de livros com ISBN e autorias 
de série documentos, boletins e outros documentos técnicos com 
ISBN.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Livros_" + Nome do candidato. Ex: 
"Livros_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

Comprovantes de atuação em bolsa de iniciação científica, ensino, 
extensão, PET, estágio e monitoria desde 2014 

 O candidato deve elaborar um único arquivo *.pdf contendo a 
comprovação de todas as atuações informadas no CV Lattes/CNPq. 
Serve como comprovação a digitalização ou print do certificado ou o 
link para acesso ao mesmo. Serão avaliadas apenas as atuações de 
2014 em adiante.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Bolsas_" + Nome do candidato. Ex: 
"Bolsas_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

Comprovantes de especialização Lato Sensu 

 O candidato deve elaborar um único arquivo *.pdf contendo a 
comprovação da (s) especialização (ões) Lato Sensu concluída (s), 
informadas no CV Lattes/CNPq. Serve como comprovação a 
digitalização do certificado de conclusão.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Especialização_" + Nome do 
candidato. Ex: "Especialização_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

C. Histórico Escolar 

 

Curso de Graduação 

 Obrigatório para candidatos ao Mestrado e ao Doutorado.  
 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Historico_Graduacao_" + Nome do 
candidato. Ex: "Historico_Graduação_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

Mestrado 

 Obrigatório para candidatos ao Doutorado.  
 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Historico_Mestrado_" + Nome do 
candidato. Ex: "Historico_Mestrado_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 

 



D. Documentos de identificação 
 

RG e CPF (ou documento oficial com foto) 

 Obrigatório para todos os candidatos. 

 RG ou documento oficial com foto, digitalizado, frente e verso, legível 
e que seja possível identificar o candidato pela foto.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Documento_" + Nome do candidato. 
Ex: "Documento_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 

 

Título de Eleitor 

 Obrigatório para todos os candidatos. 

 Documento digitalizado, salvo em formato *.pdf.  
 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Titulo_Eleitor_" + Nome do 
candidato. Ex: "Titulo_Eleitor_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 

 

Certificado de Reservista 

 Obrigatório para candidatos do sexo masculino. 

 Documento digitalizado, salvo em formato *.pdf.  
 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Certificado_Reservista_" + Nome 
do candidato. Ex: Certificado_Reservista_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

Certidão de Casamento 

 Obrigatório em caso de mudança de nome.  

 Documento digitalizado, salvo em formato *.pdf.  
 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Certidao_Casamento_" + Nome do 
candidato. Ex: "Certidao_Casamento_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

E. Requerimento de solicitação de afastamento 
 Obrigatório para candidatos com vínculo empregatício 

 Este documento, disponível para download na página do PPGRH, deve 
ser impresso, assinado, escaneado em salvo em arquivo *.pdf.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Requerimento_Afastamento_" + 
Nome do candidato. Ex: "Requerimento_Afastamento_Joao_Silva". Tamanho limite do 
arquivo = 10 MB. 

 

F. Declaração de Etnia 

 Obrigatório aos candidatos que se autodeclararem negros.  



 Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/cid/formularios/ 
 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Etnia" + Nome do candidato. Ex: 
"Etnia_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

G. Declaração de Indígena 

 Obrigatório aos candidatos que se autodeclararem indígenas.  

 Estes deverão apresentar cópia do Registro Administrativo de 
Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração da FUNAI e declaração 
de liderança do grupo ao qual pertence.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Indigena_" + Nome do candidato. 
Ex: "Indigena_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

H. Declaração de Quilombola 
 Obrigatório aos candidatos que se autodeclararem Quilombolas.  

 Estes deverão apresentar declaração de liderança da comunidade à 
qual pertence.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Quilombola_" + Nome do candidato. 
Ex: "Quilombola_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

I. Laudo de Deficiência 
 Obrigatório aos candidatos que se declararem Deficientes.  

 Laudo médico com Código de Deficiência nos termos da Classificação 
Internacional de Doenças – CID.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Laudo_" + Nome do candidato. Ex: 
"Laudo_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 
 

J. Comprovante de servidor da UFPel 
 Obrigatório aos candidatos servidores da UFPel.  

 Estes deverão apresentar em arquivo PDF print da sua página no 
institucional da UFPEL, contendo os dados de SIAPE e lotação.  

 
O arquivo *.pdf deve ser renomeado da seguinte forma: "Servidor_" + Nome do candidato. 
Ex: "Servidor_Joao_Silva". Tamanho limite do arquivo = 10 MB. 

 


