
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO - COPERSE 

 
 Av. Itália, km8 – Campus Carreiros Rio Grande, RS Brasil 96203-900 fone: 53.32336666 e-mail: coperse@furg.br 

 

Ficha de Inscrição  
 

 PROCESSO SELETIVO 2019 LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO ÊNFASE EM CIÊNCIAS 
DA NATUREZA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Nome completo: ___________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/________ Naturalidade:___________________________________ 

Sexo: M (     ) F (     ) RG:________________________ CPF:  _______________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________________ Estado: _______________________________________ 

Telefone: (    )____________________________ Telefone celular:  (    ) ___________________________ 

Local de prova:                 (   ) São Lourenço do Sul/RS                 (   ) Canguçu/RS 
*O candidato que não assinalar o local de provas, terá de realizar as provas no campus da FURG em São Lourenço do Sul/RS 
 

Modalidade de Concorrência – (assinale apenas uma modalidade) 
 

(__) A0: Candidatos ampla concorrência. 
(__) L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 

tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 
(__) L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

(__) L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 
18/2012), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 
12.711/2012).  

(__) L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da 
renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

(__) L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012).  

(__) L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012).  

(__) PROAAf: Candidatos com Deficiência (Resolução 20/2013 CONSUN, de 22 de novembro de 2013 
– Programa de Ações Afirmativas – PROAAf). 

  
Documentação anexa para avaliação do vínculo com o campo e/ou vínculo com a área 
educacional, conforme o item 4d do Edital – (assinale uma ou mais opções) 
 
(__) Declaração oficial de que atua como educador em escolas da rede básica de ensino.  
(__) Declaração de que atua como outro tipo de profissional em educação em escolas da rede básica de 
ensino. 
(__) Declaração de que atua em experiências educacionais alternativas de educação do campo, 
vinculados a movimentos sociais ou sindicais do campo. 
(__) Declaração de pertencimento a povos do campo (agricultores, indígenas, quilombolas, pescadores, 
integrantes de movimentos sociais do campo e assentados). 
(__) Declaração de residência no campo. 
(__) Não possuo nenhum dos tipos de vínculo supracitados. 
 
 


