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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

SELETIVO PECS-ITA 2017\2018

Dados Pessoais:

Nome:  ________________________________________________________________

Instituição (Empresa) de Atuação:_________________________________________

Cargo:  ________________________________________________________________

Fone: _____________________ E-mail:  ____________________________________

Maior titulação: ________________________________________________________

Instituição em que obteve o título: ________________________________________

Ano de obtenção: ________________  

Área de sua especialidade:  _______________________________________________

Filiação:

Nome da Mãe:  _________________________________________________________
Nome do Pai:  __________________________________________________________
Data de Nascimento: ____ / _____/ ________.
Endereço Completo: ____________________________________________________
Bairro: _______________ Cidade: _________________________  Estado: ________________
Documentos:
Carteira de Identidade: ____________________________ Órgão: _______________________
Certificado de Reservista: ____________________________________________________
Título de Eleitor: __________________________________________________________
CPF: ________________________________________
Referencia ao Currículo Lattes: http://_____________________________________________

SELECIONE A LINHA DE PESQUISA DESEJADA:

Computação Aplicada SELECIONE

Sistemas Computacionais Aplicados 
a Engenharia Aeroespacial
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ANEXO I (continuação)

Declaração de Aceite das Condições de Oferta do Curso e Suas Normas

Eu candidato acima identificado e abaixo assinado DECLARO para todos os fins que li o regulamento do
processo  seletivo  e  o  Regimento  Interno  do  PECS  (disponível  em  www.pecs.uema.br )  com  os  quais
concordo e  a  eles  me submeto em todas as  suas  diretrizes.  DECLARO que todas  as  informações aqui
prestadas e / ou fornecidas nos documentos entregues são verdadeiras, sob pena de ser expressamente
excluído do processo seletivo caso tenha alguma informação dada falsa ou não verificada, caracterizando-
se como má fé e falsidade ideológica, respondendo por isso civil e criminalmente. DECLARO também que
assumo o compromisso de me dedicar  em tempo integral  e  dedicação exclusiva  ao Mestrado e estar
presente  a  todas  as  atividades  programadas  pelo  Mestrado/PECS,  como  aulas,  seminários,  debates,
apresentações, ciclo de estudos, testes de proficiência, publicação de artigos, workshop, mesas redondas,
aulas laboratoriais, visitas técnicas, minicursos, dentre outras.

São Luís, _____ de ______________________  de  _______

Assinatura:

__________________________________________________________
Nome Completo:
RG e CPF:

POR QUE ESCOLHI A LINHA DE PESQUISA (faça uma breve descrição, acrescente mais páginas, se necessário):


