Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB
Diretoria de Educação Aberta e a Distância – DEAAD
Edital 002/2006
ANEXO 2
Ficha de Inscrição para a Seleção de Bolsistas da Capes, com professor pesquisador, para atuação como professor formador, Coordenador de
Disciplina, nos cursos (de graduação, pós-graduação ou extensão) na modalidade a distância, ofertados pela Unilab.

Nome completo:
Endereço completo:

E-mail institucional/Telefone para contato:
É servidor ou empregado público, ativo ou
aposentado?
Instituição/Número de Inscrição:
Número do RG ou da Carteira de Motorista:

Número do Título de Eleitor:

Número do CPF:

Tempo de Experiência no Ensino Superior: __________ Quantas comprovações está anexando?
Tempo de Experiência em EaD: __________ Quantas comprovações está anexando?
Que Diploma e Histórico Escolar em Curso de Graduação está anexando?
Que Diploma e Histórico Escolar no Curso de Pós-Graduação está anexando?
É aluno de Curso de Programa de Pós-Graduação? Caso sim, o que está anexando?
Esta anexando quantas comprovações do Curriculo Lattes?
Esta anexando quantas comprovações de cursos na área de EaD?
Para quantas e para quais disciplinas está se candidatando? Que comprovantes está anexando?

Documentação que deve ser anexada à Ficha de Inscrição (cópias não autenticadas):

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Diploma comprovando nível superior;
Diploma da maior titulação;
Histórico escolar da graduação;
Histórico escolar da pós-graduação;
Currículo lattes resumido (máximo três anos), comprovando e atestando a formação prevista no
Anexo 3, tabelas (1) um, 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro), bem como possuir os requisitos e atender os
critérios estabelecidos para a seleção dos bolsistas;
Registro Geral de Identidade;
Cadastro de Pessoa Física;
Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral;
Comprovante de residência;
Comprovante de vínculo empregatício com a Unilab ou instituição conveniada ou vínculo
empregatício público;
Comprovante de experiência como docente no ensino superior;
Comprovante de ser discente em programa de pós-graduação, se for o caso;
Três últimos contracheques e cópia de termo de posse e/ou carteira de trabalho e/ou contrato de
trabalho, comprovando o vínculo empregatício.

Protocolo de Recebimento: ________________________________________________ Dia/mês/ano:
Assinatura do Servidor

ATENÇÃO:

A Inscrição só terá validade se a DEAAD receber os documentos até o período final definido no edital, inclusive os
enviados por SEDEX.

