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ANEXO IX – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DA ENTREGA DE TÍTULOS
NOME CIVIL COMPLETO:
NOME SOCIAL (opcional)

IDENTIDADE:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:
/
/

ENDEREÇO:
ENDEREÇO
TELEFONE FIXO

TELEFONE CELULAR

EDITAL

EMPREGO / ÁREA / CAMPUS

E-MAIL:
Nº DE INSCRIÇÃO:

N° DE FOLHAS

PÁGINAS
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO APRESENTADO
(preencher com o servidor
(Os documentos apresentados deverão ser organizados rigorosamente de
responsável pelo
acordo com a ordem do item 10.12)
recebimento)

MARQUE X

ITEM

[ ]

10.1.2

Cópia de documento oﬁcial de iden ﬁcação.

[ ]

10.1.4

Curriculum la+es ou vitae atualizado.

[ ]

1.1.

Cópia dos ,tulos e documentos exigidos na habilitação mínima.

10.12. A

Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Doutorado, na área,
objeto do processo sele vo simpliﬁcado, ou aﬁns, ou em Educação,
ministrado por Ins tuição de Ensino Superior, reconhecido e registrado
pelo Ministério da Educação ou, quando estrangeiro, devidamente
revalidado.

10.12. B

Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Mestrado, na área, objeto
do processo sele vo simpliﬁcado, ou aﬁns, ou em Educação, ministrado por
Ins tuição de Ensino Superior, reconhecido e registrado pelo Ministério da
Educação ou, quando estrangeiro, devidamente revalidado.

[ ]

10.12. C

Cer ﬁcado ou Declaração de conclusão do Curso de Especialização, em
nível de Pós-Graduação lato sensu, na área, objeto do processo sele vo
simpliﬁcado, ou aﬁns, ou em Educação, ministrado por Ins tuição de Ensino
Superior, reconhecido e registrado pelo Ministério da Educação ou, quando
estrangeiro, devidamente revalidado.

[ ]

10.12. D

Diploma de Graduação em Licenciatura ou bacharelado em Libras

[ ]

10.12. E

Documento que comprove exercício proﬁssional como tradutor/interprete
educacional de libras em ins tuições de ensino superior, nos termos do
subitem 10.10.

[ ]

[ ]
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[ ]

10.12. F

Documento que comprove exercício proﬁssional como tradutor/interprete
de libras em ins tuições de educação básica, nos termos do subitem 10.10.

[ ]

10.12. G

Documento que comprove exercício proﬁssional como tradutor/interprete
em congressos, seminário e outros eventos acadêmicos.

[ ]

10.12. H

Cer ﬁcado de conclusão de cursos de aperfeiçoamento/aprofundamento
na área, objeto da seleção, com carga horária mínima de 20 horas.

[ ]

10.12. I

Par cipação em congresso na área, objeto do processo sele vo simpliﬁcado
ou áreas aﬁns.

[ ]

10.12. J

Apresentação de trabalho em eventos cien,ﬁcos: comunicação oral e
painéis.

[ ]

12.3.(d)

Documentos comprobatórios de par cipação efe va como jurado em
Tribunal do Júri, que será u lizada como critério de desempante, conforme
ar gos 439 e 440 do Código de Processo Penal:

DECLARO, para os devidos ﬁns de direito, que estou ciente e de pleno acordo com as normas con@das
no Edital n° 166/ifal e demais comunicados publicados, e assumo total responsabilidade pela
idoneidade do(s) documento(s) apresentado(s) e pela veracidade das informações prestadas neste
formulário.

Maceió/AL, _____ de ______________ de 20___

_______________________________
ASSINATURA
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