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ANEXO B 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Eu________________________________________________________________CPF_________________________, ciente das instruções 
e condições contidas no presente Edital solicito inscrição para a função: 
 
            ⃝   Web Designer                                ⃝      Suporte Pedagógico                              ⃝        Gestor Moodle 
 
Atendendo ao Art. 6º, § 4º da Portaria nº 102, de 10 de maio de 2019, atesto que sou candidato (a) do 
quadro: 
             ⃝   Interno da UNIFAP  (docentes concursados do quadro da instituição)  

             ⃝    Externo da Unifap   (professores externos )                          
 
Confirmo minha inscrição no certame anexando ao formulário online as seguintes documentações: 

a) Tabela de Pontuação – Currículo, preenchida e assinada (Anexo C); 
b) Registro Geral de Identificação; 
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
d) Currículo Lattes atualizado; 
e) Diploma, certificado ou documento comprobatório de conclusão de curso de 
graduação, devidamente reconhecido pelo MEC/CAPES, na forma da legislação em vigor. 
f) Diploma, certificado ou documento comprobatório de conclusão de Pós-graduação (lato ou 
stricto sensu), devidamente reconhecido pelo MEC/CAPES, na forma da legislação em vigor; 
g) Documento comprobatório de exercício em docência do Magistério do Ensino Superior ; 
h) Comprovantes de experiências a serem pontuados na Análise Curricular e documental, 
obedecendo à sequência dos itens do Anexo C, grupo 3. 
i) Ficha de inscrição, Anexo B, preenchida e assinada.  

 
⃝ Declaro para fins de direito, perante a Comissão deste Edital, que tenho disponibilidade de carga- 
horária de 20 (vinte) horas semanais para o exercício do cargo 
_____________________________________________________________________________________a serem cumpridas 
presencialmente no DEaD, Campus Marco Zero, bloco B, sala 3. 

Estou ciente que a não veracidade das informações por mim prestadas implicará na eliminação 
neste processo seletivo. 

 

Macapá - AP,  de  de 2021. 
 
 
 

 
 

Assinatura do candidato(a) 
 
 
 


