
 
 

 

ANEXO IV - A DO EDITAL Nº 04/2021-UFDPar, DE 27 DE JULHO DE 2021. 
 

 
DOCUMENTAÇÃO 

 

 
Candidatos da Ampla Concorrência (AC) 

Ampla concorrência 
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA TODOS OS CANDIDATOS: 

1) 1 (uma) fotografia 3x4 recente, digitalizada; com as seguintes características: foto 
frontal, colorida, do pescoço para cima, com boa iluminação e fundo branco; com tamanho 
máximo 2 Megabytes (MB); 

2) Arquivo digitalizado, frente e verso (quando for o caso), dos seguintes documentos originais 

(os documentos deverão ser digitalizados, no formato PDF (Portable Document Format - 

Formato Portátil de Documento) ou JPG ou JPEG (Joint Photographics Experts Group arquivo 

de imagem) com tamanho máximo de 2 Megabytes (MB) cada, o documento digitalizado deve 

ser o original, sendo responsabilidade do/a candidato/a observar se as imagens estão legíveis: 

a) Cédula de Identidade; 

b) CPF: Cadastro de Pessoas Físicas ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com código 

de controle do comprovante obtida na página eletrônica: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp, para o caso 

de a informação não constar no documento indicado no item (a); 

c) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral ou Certidão de Quitação Eleitoral com certificação 

eletrônica obtida no endereço eletrônico: 

ttp://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (para os 

candidatos maiores de 18 anos, exceto para candidato estrangeiro); 

d) Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 

anos, exceto para candidato estrangeiro); 

e) Certificado de Conclusão do Ensino Médio registrado pela Secretaria Estadual de Educação 

do Estado emissor ou Certidão de Conclusão do Ensino Médio, expedida e assinada por 

autoridade competente. 

f) Candidatos estrangeiros deverão apresentar: documentos estrangeiros autenticados pela 

Autoridade Consular Brasileira, no país de origem, e acompanhados da respectiva tradução 

oficial; cópia do Passaporte ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), acompanhado do 

original, com visto de permanência válido e parecer da equivalência de estudos do Ensino 

Médio emitido pela Secretaria de Educação, referente a estudos realizados no todo ou em 

parte, no exterior. 

 

 
OBS: Para efetuar Matrícula Institucional, o candidato classificado deverá adotar os tramites de matrícula, conforme datas, 

horários e procedimentos estabelecidos no Edital da UFDPar, disponível no endereço eletrônico: www.ufpi.br/ufdpar. 
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