
Declaro para os devidos fins que conheço e aceito as normas estabelecidas no Edital 
nº 001/2010 – PPGAArq. 

Teresina, ____/____/_______        __________________________________________
                                                                 Assinatura do candidato
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Número de Inscrição:Número de Inscrição:

1. 2 (duas) cópias do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq (no sítio http://lattes.cnpq.br/index.htm), com uma 
cópia devidamente comprovada;
2. 02 (duas) Fotografias 3x4 recentes do(a) candidato(a);
3. Fotocópia autenticada dos seguintes documentos (folhas anexadas ao formulário de inscrição em separado do 
Curriculum Vitae):
•Diploma ou certidão de conclusão de curso superior de duração plena (Licenciatura ou Bacharelado), reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil; em caso do candidato ser concludente do curso, será 
admitida a inscrição com a apresentação de certidão da sua IES comprovando que é concludente do curso de 
graduação plena;
•Histórico Escolar do curso superior de duração plena (Licenciatura e Bacharelado);
•Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•Registro Geral (Carteira de Identidade);
•Título de Eleitor com quitação junto à Justiça Eleitoral;
•Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
4. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para candidatos estrangeiros);
5. Declaração(ções) da(s) Instituição(ções) liberando o(a) candidato(a), com um ou mais vínculos empregatícios, 
para cumprir as atividades exigidas durante o Curso de Mestrado em Antropologia e Arqueologia, caso o mesmo 
seja selecionado.

1. 2 (duas) cópias do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq (no sítio http://lattes.cnpq.br/index.htm), com uma 
cópia devidamente comprovada;
2. 02 (duas) Fotografias 3x4 recentes do(a) candidato(a);
3. Fotocópia autenticada dos seguintes documentos (folhas anexadas ao formulário de inscrição em separado do 
Curriculum Vitae):
•Diploma ou certidão de conclusão de curso superior de duração plena (Licenciatura ou Bacharelado), reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil; em caso do candidato ser concludente do curso, será 
admitida a inscrição com a apresentação de certidão da sua IES comprovando que é concludente do curso de 
graduação plena;
•Histórico Escolar do curso superior de duração plena (Licenciatura e Bacharelado);
•Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•Registro Geral (Carteira de Identidade);
•Título de Eleitor com quitação junto à Justiça Eleitoral;
•Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
4. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para candidatos estrangeiros);
5. Declaração(ções) da(s) Instituição(ções) liberando o(a) candidato(a), com um ou mais vínculos empregatícios, 
para cumprir as atividades exigidas durante o Curso de Mestrado em Antropologia e Arqueologia, caso o mesmo 
seja selecionado.

1. 2 (duas) cópias do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq (no sítio http://lattes.cnpq.br/index.htm), com uma 
cópia devidamente comprovada;
2. 02 (duas) Fotografias 3x4 recentes do(a) candidato(a);
3. Fotocópia autenticada dos seguintes documentos (folhas anexadas ao formulário de inscrição em separado do 
Curriculum Vitae):
•Diploma ou certidão de conclusão de curso superior de duração plena (Licenciatura ou Bacharelado), reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil; em caso do candidato ser concludente do curso, será 
admitida a inscrição com a apresentação de certidão da sua IES comprovando que é concludente do curso de 
graduação plena;
•Histórico Escolar do curso superior de duração plena (Licenciatura e Bacharelado);
•Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•Registro Geral (Carteira de Identidade);
•Título de Eleitor com quitação junto à Justiça Eleitoral;
•Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
4. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para candidatos estrangeiros);
5. Declaração(ções) da(s) Instituição(ções) liberando o(a) candidato(a), com um ou mais vínculos empregatícios, 
para cumprir as atividades exigidas durante o Curso de Mestrado em Antropologia e Arqueologia, caso o mesmo 
seja selecionado.

1. 2 (duas) cópias do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq (no sítio http://lattes.cnpq.br/index.htm), com uma 
cópia devidamente comprovada;
2. 02 (duas) Fotografias 3x4 recentes do(a) candidato(a);
3. Fotocópia autenticada dos seguintes documentos (folhas anexadas ao formulário de inscrição em separado do 
Curriculum Vitae):
•Diploma ou certidão de conclusão de curso superior de duração plena (Licenciatura ou Bacharelado), reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil; em caso do candidato ser concludente do curso, será 
admitida a inscrição com a apresentação de certidão da sua IES comprovando que é concludente do curso de 
graduação plena;
•Histórico Escolar do curso superior de duração plena (Licenciatura e Bacharelado);
•Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•Registro Geral (Carteira de Identidade);
•Título de Eleitor com quitação junto à Justiça Eleitoral;
•Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
4. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para candidatos estrangeiros);
5. Declaração(ções) da(s) Instituição(ções) liberando o(a) candidato(a), com um ou mais vínculos empregatícios, 
para cumprir as atividades exigidas durante o Curso de Mestrado em Antropologia e Arqueologia, caso o mesmo 
seja selecionado.

1. 2 (duas) cópias do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq (no sítio http://lattes.cnpq.br/index.htm), com uma 
cópia devidamente comprovada;
2. 02 (duas) Fotografias 3x4 recentes do(a) candidato(a);
3. Fotocópia autenticada dos seguintes documentos (folhas anexadas ao formulário de inscrição em separado do 
Curriculum Vitae):
•Diploma ou certidão de conclusão de curso superior de duração plena (Licenciatura ou Bacharelado), reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil; em caso do candidato ser concludente do curso, será 
admitida a inscrição com a apresentação de certidão da sua IES comprovando que é concludente do curso de 
graduação plena;
•Histórico Escolar do curso superior de duração plena (Licenciatura e Bacharelado);
•Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•Registro Geral (Carteira de Identidade);
•Título de Eleitor com quitação junto à Justiça Eleitoral;
•Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
4. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para candidatos estrangeiros);
5. Declaração(ções) da(s) Instituição(ções) liberando o(a) candidato(a), com um ou mais vínculos empregatícios, 
para cumprir as atividades exigidas durante o Curso de Mestrado em Antropologia e Arqueologia, caso o mesmo 
seja selecionado.

1. 2 (duas) cópias do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq (no sítio http://lattes.cnpq.br/index.htm), com uma 
cópia devidamente comprovada;
2. 02 (duas) Fotografias 3x4 recentes do(a) candidato(a);
3. Fotocópia autenticada dos seguintes documentos (folhas anexadas ao formulário de inscrição em separado do 
Curriculum Vitae):
•Diploma ou certidão de conclusão de curso superior de duração plena (Licenciatura ou Bacharelado), reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil; em caso do candidato ser concludente do curso, será 
admitida a inscrição com a apresentação de certidão da sua IES comprovando que é concludente do curso de 
graduação plena;
•Histórico Escolar do curso superior de duração plena (Licenciatura e Bacharelado);
•Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•Registro Geral (Carteira de Identidade);
•Título de Eleitor com quitação junto à Justiça Eleitoral;
•Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
4. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para candidatos estrangeiros);
5. Declaração(ções) da(s) Instituição(ções) liberando o(a) candidato(a), com um ou mais vínculos empregatícios, 
para cumprir as atividades exigidas durante o Curso de Mestrado em Antropologia e Arqueologia, caso o mesmo 
seja selecionado.

1. 2 (duas) cópias do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq (no sítio http://lattes.cnpq.br/index.htm), com uma 
cópia devidamente comprovada;
2. 02 (duas) Fotografias 3x4 recentes do(a) candidato(a);
3. Fotocópia autenticada dos seguintes documentos (folhas anexadas ao formulário de inscrição em separado do 
Curriculum Vitae):
•Diploma ou certidão de conclusão de curso superior de duração plena (Licenciatura ou Bacharelado), reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil; em caso do candidato ser concludente do curso, será 
admitida a inscrição com a apresentação de certidão da sua IES comprovando que é concludente do curso de 
graduação plena;
•Histórico Escolar do curso superior de duração plena (Licenciatura e Bacharelado);
•Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•Registro Geral (Carteira de Identidade);
•Título de Eleitor com quitação junto à Justiça Eleitoral;
•Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
4. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para candidatos estrangeiros);
5. Declaração(ções) da(s) Instituição(ções) liberando o(a) candidato(a), com um ou mais vínculos empregatícios, 
para cumprir as atividades exigidas durante o Curso de Mestrado em Antropologia e Arqueologia, caso o mesmo 
seja selecionado.

1. 2 (duas) cópias do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq (no sítio http://lattes.cnpq.br/index.htm), com uma 
cópia devidamente comprovada;
2. 02 (duas) Fotografias 3x4 recentes do(a) candidato(a);
3. Fotocópia autenticada dos seguintes documentos (folhas anexadas ao formulário de inscrição em separado do 
Curriculum Vitae):
•Diploma ou certidão de conclusão de curso superior de duração plena (Licenciatura ou Bacharelado), reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil; em caso do candidato ser concludente do curso, será 
admitida a inscrição com a apresentação de certidão da sua IES comprovando que é concludente do curso de 
graduação plena;
•Histórico Escolar do curso superior de duração plena (Licenciatura e Bacharelado);
•Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•Registro Geral (Carteira de Identidade);
•Título de Eleitor com quitação junto à Justiça Eleitoral;
•Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
4. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para candidatos estrangeiros);
5. Declaração(ções) da(s) Instituição(ções) liberando o(a) candidato(a), com um ou mais vínculos empregatícios, 
para cumprir as atividades exigidas durante o Curso de Mestrado em Antropologia e Arqueologia, caso o mesmo 
seja selecionado.

Foto 
3 x 4

(Colar aqui uma das 
fotografias)

Foto 
3 x 4

(Colar aqui uma das 
fotografias)

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome Completo:Nome Completo:Nome Completo:Nome Completo:Nome Completo:Nome Completo:Nome Completo:Nome Completo:Nome Completo:Nome Completo:

R.G.:R.G.: C.P.F.:C.P.F.:C.P.F.:C.P.F.: Título de Eleitor:Título de Eleitor:Título de Eleitor:Título de Eleitor:

Local de Nascimento:Local de Nascimento:Local de Nascimento:Local de Nascimento:Local de Nascimento: Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:

Endereço Residencial (Rua, Cidade, CEP):Endereço Residencial (Rua, Cidade, CEP):Endereço Residencial (Rua, Cidade, CEP):Endereço Residencial (Rua, Cidade, CEP):Endereço Residencial (Rua, Cidade, CEP):Endereço Residencial (Rua, Cidade, CEP):Endereço Residencial (Rua, Cidade, CEP): Fone:Fone:Fone:

Endereço Profissional (Rua, Cidade, CEP, E-Mail):Endereço Profissional (Rua, Cidade, CEP, E-Mail):Endereço Profissional (Rua, Cidade, CEP, E-Mail):Endereço Profissional (Rua, Cidade, CEP, E-Mail):Endereço Profissional (Rua, Cidade, CEP, E-Mail):Endereço Profissional (Rua, Cidade, CEP, E-Mail):Endereço Profissional (Rua, Cidade, CEP, E-Mail): Fone:Fone:Fone:

Última formação: Última formação: Última formação: Instituição:Instituição:Instituição:Instituição: Ano de Conclusão:Ano de Conclusão:Ano de Conclusão:

Docente:     Sim (   )          Não (   )Docente:     Sim (   )          Não (   )Docente:     Sim (   )          Não (   ) Local:Local:Local:Local:Local:Local:Local:

E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: Celular:Celular:Celular:

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 

Linha de Pesquisa:      
                                    Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Marcadores 

Identitários na Contemporaneidade”
            Área de Concentração em Antropologia – Linha de Pesquisa “Memória e 

Territorialidades”
            Área de Concentração em Arqueologia – Linha de Pesquisa “Cultura Material 

e Conservação de Sítios Arqueológicos” 
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