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FORMULÁRIO DE ENTREGA DE DOCUMENTO 
Processo Seletivo de Vagas Não Iniciais (PSVNI) - Matrícula Institucional

Sr(a):  ________________________________________________
Diretor(a) do Registro e Controle Acadêmico
Matriculando(a):

Curso e habilitação (quando for o caso):                                    Turno:

Faculdade/Campus e Núcleo:                                                                              Semestre de ingresso:

Forma do ingresso: [     ] Transferência Externa                 [    ] Retorno de diplomado de outra IES

Anexa ao formulário: [   ] 02 (duas) fotografias 3x4 (iguais e recentes). Documento em cópia devidamente
autenticada em cartório ou documento em cópia  legível  com apresentação do original  para processo de
autenticação na UERN, devendo o servidor recebedor e verificar se os mesmos apresentam correspondência
ao solicitado pelo edital de convocados. Expressar a entrega do documento, através da indicação de [S] Sim

Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente a esse nível de ensino. (documento em
cópia autenticada em cartório ou cópia legível autenticada pela UERN)
Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente a esse nível de ensino.
(documento em cópia autenticada em cartório ou cópia legível autenticada pela UERN)
Título de Eleitor e comprovante de votação. (documento em cópia autenticada em cartório ou cópia
legível  autenticada  pela  UERN)  ou  Certidão  de  Quitação  Eleitoral  emitida  através  do
site:www.tse.gov.br (entregar original desse documento) 
Certidão de Nascimento ou Casamento. (documento em cópia autenticada em cartório ou cópia legível
autenticada pela UERN)  
Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar (CAM), quando for o caso. (documento
em cópia autenticada em cartório ou cópia legível autenticada pela UERN)
Cadastro de Pessoa Física  – CPF.  (documento  em cópia  autenticada em cartório ou cópia  legível
autenticada pela UERN)
Documento oficial de identificação. (documento em cópia autenticada em cartório ou cópia legível
autenticada pela UERN)   
Carteira de Identidade de Estrangeiro - CIE, quando for o caso. (documento em cópia autenticada em
cartório ou cópia legível autenticação pela UERN)

                                                                       
_____________, _____/____/______
Local e data 
 ____________________________                                   _________________________________
 Assinatura do(a) Matriculando(a)                                                     Assinatura e matrícula do(a) Servidor (a)

............................................................................................................................................................... 

Entrega de documentos de Matrícula Institucional

Faculdade/Campus/Núcleo: _____________________________________________

Data: ______/_____/_______                           ________________________________

                                                                        Assinatura e Matrícula do(a) Servidor (a)


