
 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUÍSTICA 
 

 

R E Q U E R I M E N T O 
 

O (a) abaixo assinado(a) ____________________________________________________, 

brasileiro(a), estado civil _______________________________________, graduado(a) em 

_____________________________e com _________________________________________ em 

____________________________, residente e domiciliado na Rua/Avenida 

__________________________________________________nº _______________Bairro 

________________, CEP ____________________, na cidade de ______________ Estado _____, 

Telefone _____________________________, E-mail: ___________________________ 

apresentando documentação inclusa, vem respeitosamente, requerer inscrição no CONCURSO 

PUBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE 

PROFESSSOR da Universidade Federal de Uberlândia, na área de 

_____________________________________do Instituto de Letras e Lingüística, a realizar-se nos 

dias ____________________________________de acordo com as normas vigentes nesta 

Universidade. Ainda pelo presente, e melhor forma de direito declara: 1) Conhecer o edital 

expedido pela Pró-reitoria de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, 

especificando requisitos mínimos exigidos para o presente concurso; 2) Conhecer o inteiro teor do 

Edital/PROREH/UFU nº. 076/2014, a Lei 12.772 de 28/12/2012, a Medida Provisória 614 de 

14/05/2013, publicada no D.O.U em 15/05/2013, a Lei 12.863 publicada no D.O.U. em 

25/09/2013, bem como o Decreto 6.944 de 21/08/2009 publicado no D.O.U em 24/08/2009 e o 

Estatuto e o Regimento Geral da UFU, e demais legislação pertinente e complementar; 

considerando os termos da Resolução do Conselho Diretor nº. 08/2007, alterada pela Resolução 

nº. 06/2009 e pela Resolução nº 03/2013; considerando o disposto no Decreto nº. 7.485 de 

18/05/2011; a Portaria/R/UFU/nº. 1863, de 29/11/2012 e, ainda, tendo em vista as disposições da 

Portaria Interministerial MPOG/MEC nº. 405, de 30/08/2012, publicada no D.O.U. em 

31/08/2012; 3) Saber que a  documentação relacionada no edital será submetida a uma pré-análise, 

para posterior deferimento ou não, da Unidade Acadêmica. Assim sendo, e estando ciente de todos 

os termos do Concurso Público, declara submeter-se integralmente a ele para todos os efeitos, 

renunciando, como de fato renunciado tem, a qualquer outro direito que porventura pudesse ter. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Uberlândia, ______de ____________ de 2014. 

 

 

_________________________________________       ________       _______________________ 

Candidato(a)             nº/Inscrição    Servidor 

 

 

 DEFERIDO 

 INDEFERIDO 

DIRETORA DA UNIDADE 
 


