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CONVOCAÇÃO 

 
 

ANEXO I – LISTA DE DOCUMENTOS 

 
 
 
a) declaração da unidade escolar a qual pertence, atestando que o professor possui 
vínculo com a instituição pública, ministrando aulas de Ciências nas séries finais do 
ensino Fundamental, ou ministrando aulas de Biologia, Física ou Química no Ensino 
Médio, com carimbo e assinatura do gestor da instituição; 

b) cartão de Vacinação, constando a vacina antitetânica; 

c) três fotos recentes e iguais 3x4; 

d) histórico escolar de graduação; 

e) diploma de curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou 
atestado de conclusão de curso. Os portadores de título de graduação obtido no exterior 
deverão encaminhar cópia autenticada do documento de revalidação no Brasil; 

f) cédula de identidade; 

g) certidões de nascimento ou casamento, em caso de mudança de nome; 

h) CPF; 

i) Certificado de reservista ou atestado de alistamento militar (para o sexo masculino); 

j) título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

k) passaporte, para pessoas estrangeiras; 

l) comprovante de endereço; 

q) termo de compromisso (Anexo II desta convocação) devidamente preenchido. 
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CONVOCAÇÃO 

 
 

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

Eu,___________________________________________________________________,  

candidato(a) selecionado(a) para o Curso de Especialização em Ensino de Ciências 

para Anos Finais do Ensino Fundamental, Polo de 

______________________________________, ao requerer a matrícula no referido 

curso, assumo a responsabilidade de frequentar o polo de apoio presencial para o qual 

fiz minha inscrição, com o objetivo de obter informações e participar dos encontros 

presenciais no período de realização do curso. Afirmo estar ciente de que é exigência, 

para a obtenção da habilitação, a participação de todas as atividades, incluindo a 

participação em encontros presenciais e a realização de todas as atividades solicitadas. 

Também estou ciente de que os custos com deslocamentos, hospedagem e 

alimentação estão sob minha responsabilidade, independentemente de outros 

compromissos e da distância entre a minha residência, o polo de apoio presencial.  

 
 
 
Local e data  
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 


