
2.3 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:  

a) Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à disposição no sítio 

www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare estar ciente do contido no edital e na 

resolução nº 52/2009-CEPE/UFES (disponibilizada no sitio www.daocs.ufes.br).  

b) Curriculum vitae, no formato Lattes do CNPq, paginado e encadernado.  

c) Cópia de documento oficial de identidade;  

d) Se estrangeiro, cópia do visto permanente, registro nacional de estrangeiro (RNE) e 

passaporte (caso não possua o visto permanente, a inscrição poderá ser aceita, mas, quando 

da sua posse, será exigida sua apresentação).  

e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item 3.  

f) Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação comprobatória de 

estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares, quando for o caso.  

2.4. A inscrição poderá ser feita por procurador munido de cópia da sua carteira de identidade 

(Registro Geral) e do respectivo instrumento de mandato com firma do outorgante 

reconhecida em cartório.  

2.5. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de versão em 

vernáculo, firmada por tradutor público.  

2.6. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via fax ou a via correio eletrônico.  

2.7. É permitido o requerimento de inscrição por via postal, feito por meio da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, com aviso de recebimento – AR. Enviar todo o material 

para o local de inscrição, conforme o item 2.2.  

2.8. Somente serão aceitos os requerimentos de inscrição que chegarem ao respectivo 

endereço mencionado no item 2.2, até o horário de encerramento das inscrições conforme o 

item 2.1  

2.9. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e demais normas que 

regulamentam o concurso, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, em 

especial, a área/subárea, de graduação e de pós-graduação.  

2.10. Os pedidos de inscrição serão apreciados e deferidos, ou não, pela Comissão Central de 

Inscrições do Departamento responsável por cada concurso, que divulgará no endereço 

eletrônico do centro, bem como no quadro de avisos dos referidos centros.  

2.11. Em caso de indeferimento de inscrição, o candidato terá o prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado da divulgação do deferimento das inscrições, conforme Art. 11, inciso V, da 

Resolução 52/2009, para apresentar recurso mediante solicitação fundamentada de revisão de 

julgamento dirigida à Comissão Central de Inscrições. Esta terá igual prazo para julgamento, 

contado a partir do encerramento do prazo para apresentação de recursos, sendo a decisão 



divulgada no endereço eletrônico do centro, bem como no local de funcionamento da referida 

Comissão.  

3. TAXA DE INSCRIÇÃO:  

3.1. O recolhimento da taxa de inscrição no valor abaixo relacionado deverá ser feito no Banco 

do Brasil, em nome da Universidade Federal do Espírito Santo, de acordo com as seguintes 

instruções:  

Emissão de GRU (Guia de Recolhimento da União). Passos: 1) Acessar o sítio da Internet 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br;  

2) Clicar na imagem (link) localizada à direita da página inicial que contém o texto GUIA DE 

RECOLHIMENTO DA UNIÃO;  

3) Seguindo a abertura do link, clicar no menu à esquerda, na opção IMPRESSÃO - GRU;  

4) Proceder com o preenchimento dos campos da GRU a ser gerada com os seguintes dados:  

Unidade Favorecida Código (UG): 153046;  

Gestão: 15225;  

Recolhimento código: 28883-7-TAXA DE INSCRICÃO EM CONCURSO PUBLICO;  

Número de referência 15304600250000025;  

Competência: mês/ano no formato mm/aaaa;  

Vencimento: data do pagamento no formato dd/mm/aaaa;  

Contribuinte: Informar o CPF e digitar o nome;  

Valor Principal:  

R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais);  

Impressão da GRU (utilize a opção recomendada); Emitir GRU;  

Imprimir e efetuar pagamento no Banco do Brasil S/A. Observação: a Guia de Recolhimento da 

União deve ser paga e entregue no ato da inscrição, conforme item 2.3, letra e.  

3.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 

alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração.  

3.3. Poderá ser solicitada a isenção do pagamento de taxa, por candidato oriundo de família de 

baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008 e Decreto n. 6.135, de 

26 de junho de 2007, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico).  

3.4. A isenção deverá ser solicitada, no período de até 10 (dez) dias antes da data de 

encerramento da inscrição, mediante requerimento de isenção, disponível no sitio 



www.progep.ufes.br. No requerimento deverá ser indicado o Número de Identificação Social – 

NIS, atribuído pelo CadÚnico.  

3.5. O requerimento deverá ser entregue e protocolado no local de inscrição citado no edital 

ou enviar via Correio, por SEDEX, com recebimento até 10 (dez) dias antes da data de 

encerramento da inscrição, sendo indeferidos os documentos recebidos após esta data.  

3.6. A resposta acerca do deferimento, ou não, será divulgada no endereço eletrônico ou no 

quadro de aviso do centro responsável pelo concurso.  

3.7. Caberá ao candidato verificar a sua situação com relação à isenção da taxa de inscrição.  

3.8. O candidato que tiver seu pedido indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa devida e 

enviar para o local de inscrição, dentro do prazo normal citado no item 2.1. O não 

atendimento no prazo estabelecido implica exclusão do concurso.  

 


