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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

ITEM I N F O R M A Ç Õ E S G E R A I S 

01 
Nome: 

02 
Profissão: CAU 

 

03 

Endereço para correspondência: 

 
Av./Rua: 

Nº e complemento 

Bairro: CEP Telefone Residencial: 

04 
Endereço eletrônico (e-mail) que será utilizado para a realização 

das provas (plataforma GoogleMeet): 

Telefone Celular: 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

ITEM GRADUAÇÃO (ARQUITETURA E URBANISMO) Instituição Ano 

05 
   

ITEM PÓS-GRADUAÇÃO (Especialização – Mestrado – Doutorado) Instituição Ano 

06    

07    

08    

É VEDADA A INSCRIÇÃO CONDICIONAL 

 
Eu,  _, RG _ , 

CPF , venho requerer à chefia deste departamento minha inscrição no processo 

seletivo para professor substituto no setor de PROJETO URBANO. Declaro estar ciente das regras descritas no edital 

n.417 de 27/05/2021 e anexo a este requerimento cópia digital do original dos seguintes documentos: 

a) Documentação de identidade, válida em território nacional, ou o passaporte; 

b) CPF; 

c) Currículo Lattes ou Currículo Vitae, com documentação comprobatória; 

d) Diploma de Graduação; 

e) Diploma de Pós-graduação ou certificado de conclusão de todos os créditos obrigatórios de curso de Mestrado ou 

Doutorado. 

Declaro ainda que: 

- Estou ciente e concedo prévia autorização para a gravação das provas de que venha a participar. 

- Estou ciente de que o equipamento, cadastro de e-mail e conexão internet necessárias para realização das provas, 

através da plataforma GoogleMeet são de minha inteira responsabilidade. 

- Tenho disponibilidade para ministrar aulas de segunda a sexta no turno da manhã e/ou no turno da tarde 

- Estou ciente das normas complementares do presente processo seletivo. 

- Estou ciente das regras de contratação de professor substituto (de acordo com a lei 8745, de 9/12/1993 e a lei 

9849, de 26/10/1999) e informei formalmente minha situação, preenchendo e assinando documento disponibilizado 

para ser anexado a este requerimento, relativo a possível contrato ativo ou cumprimento de período de interstício. 

 
Necessito de condição especial para a realização das provas:    

(especificar condição, que deve ser comprovada por atestado) 

 

 

   _ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 

Rio de janeiro, de de 2021 


