
PERGUNTAS do Formulário Eletrônico de Inscrição  
 

Formulário de Inscrição (Edital Nº. 148, de 11/12/2020) 
Formulário de inscrição do Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Ensino de Química e Física 

para o Ensino Médio, oferecido no IF BAIANO - Campus Senhor do Bonfim e com ingresso em 2021. 
 

1- Nome completo: * 
Colocar o nome completo do candidato. 
 

2- Nome Social: 
Colocar o nome Social do candidato. Deixe em branco se não tiver. 
 

3- Nº do CPF: * 
Colocar o número do CPF do candidato (Exemplo: 777.222.555-44). 
 

4- Nº do RG: * 
Colocar o número do RG do candidato. 
 

5- Orgão de expedição do RG com o Estado: * 
 Colocar o Orgão de expedição do RG com o Estado. Exemplo: SSP-BA 
 

6- Data de expedição do RG: * 
Colocar a data de expedição do RG. 
 

7- Data de nascimento: * 
Colocar a data de nascimento do candidato. 
 

8- Naturalidade: *  
Colocar o nome do município de nascimento do candidato. 
 

9- Sexo: * 
 Feminino 

 Masculino 
Colocar o sexo do candidato. 
 

10- Conforme item 4.4.1 do Edital, anexar em um único arquivo: 
• RG;  
• CPF; 
• Título de Eleitor; 
• Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 

(OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS CANDIDATAS) 
 

OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 4 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: DOCUMENTOS PESSOAIS 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 
 

10- Conforme item 4.4.1 do Edital, anexar em um único arquivo: 
• RG; 
• CPF; 
• Título de Eleitor; 
• Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
• Reservista 

(OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO). 
 

OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 4 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: DOCUMENTOS PESSOAIS 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 

Para quem 

marcou a A na 

pergunta 9. 

Para quem 

marcou a B na 

pergunta 9. 

A 

B 



 
11- Nº de telefone residencial: 
Colocar o número de telefone residencial do candidato (Exemplo: 74-388881234). Deixar em branco se não tiver. 
 

12- Nº de celular: * 
Colocar o número do celular do candidato (Exemplo: 74-998881234). 
 

13- Nº de WhatsApp: 
Colocar o número do WhatsApp do candidato (Exemplo: 74-998881234). Deixar em branco se não tiver. 
 

14- Email: * 
 Colocar um email do candidato. 

 

15- Endereço residencial: * 
Colocar o endereço residencial do candidato. 
 

16- Nº: *  
Colocar o número da residência do candidato. Caso NÃO tenha número coloque 0 (zero)! 
 

17- Bairro: * 
Colocar o bairro da residência do candidato. 
 

18- Município: * 
Colocar o município da residência do candidato. 
 

19- Estado: * 
Colocar o Estado da residência do candidato. Exemplo: Bahia 
 

20- Conforme item 4.4.2 do Edital, anexar : 
• Comprovante de residência 

(OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CANDIDATOS) 
 
OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 1 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 

 

21- Conforme item 4.4.3 do Edital, indique qual a modalidade deseja se especializar:* 
 Ensino de Química para o Ensino Médio (QUÍMICA) 

 Ensino de Física para o Ensino Médio (FÍSICA) 
Marcar a opção que deseja cursar caso seja aprovado no processo seletivo. 

 
22- Graduação: * 
Colocar o nome do curso de graduação concluído do candidato. 
 

23- Universidade da Graduação: *  
Colocar o nome da Universidade do curso de graduação concluído do candidato. 
 

24- Ano da conclusão da Graduação: * 
Colocar o ano da conclusão da graduação do candidato. 
 

25- Conforme item 4.4.4 do Edital, anexar em um único arquivo: 
• Diploma de graduação; 
• Histórico Escolar. 

(OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CANDIDATOS) 
 
OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 2 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: DIPLOMA E HISTÓRICO 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 



 

26- Conforme item 4.4.5 do Edital, informe o link CV do Curriculum Lattes: * 
Colocar o link do CV do Curriculum Lattes do candidato. Exemplo: http://lattes.cnpq.br/8677178558549400 

 

27- Indique se você está em atividade de docência:* 
 SIM, estou em atividade de docência. 

 NÃO estou em atividade de docência.  
 

27.1- Conforme item 2.1 do Edital indique sua atividade de docência:* 
 Estou em atividade de docência e sou licenciado na área de ciências 

(Química, Física, Biologia, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 
Agrárias ou Ciências da Computação). 

 Estou em atividade de docência e sou docente graduado em outra área 
de atuação. 

 
27.1.1- Conforme item 4.4.6 II do Edital, anexar: 

• Declaração, assinada pelo diretor da escola ou seu 
representante legal, de que está autorizado a comparecer nas 
aulas quinzenalmente nos dias e horários: quinta-feira (18:40 h 
às 22:40 h), sexta-feira (13:30 h às 17:30 h e 18:40 h às 22:40 h) 
e sábado (07:30 h às 11:30 h e 13:30 h às 17:30 h) 

(OBRIGATÓRIO PARA CANDIDATOS QUE ESTÃO EM ATIVIDADE 
DE DOCÊNCIA) 
 
OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 2 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: DECLARAÇÃO DA ESCOLA 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 

 
27.1.1- Conforme item 4.4.6 do Edital, anexar em um único arquivo: 

• Declaração, assinada pelo diretor da escola ou seu 
representante legal, de que leciona a disciplina de Química ou 
Física na Educação Básica; 

• Declaração, assinada pelo diretor da escola ou seu 
representante legal, de que está autorizado a comparecer nas 
aulas quinzenalmente nos dias e horários: quinta-feira (18:40 h 
às 22:40 h), sexta-feira (13:30 h às 17:30 h e 18:40 h às 22:40 h) 
e sábado (07:30 h às 11:30 h e 13:30 h às 17:30 h) 

(OBRIGATÓRIO PARA CANDIDATOS QUE LECIONAM A DISCIPLINA 
DE QUÍMICA OU FÍSICA NA  EDUCAÇÃO BÁSICA) 
 
OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 2 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: DECLARAÇÕES DA ESCOLA 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 

 
28- Conforme item 3.2.1 do Edital, indique a opção pela Reserva de 

Vaga:* 
 Opto em concorrer para as vagas da AMPLA CONCORRÊNCIA. 

 Opto em concorrer para as vagas da categoria ÉTINO-RACIAL (preto, 
pardo ou indígena). 

 Opto em concorrer para as vagas da categoria pessoa com 
DEFICIÊNCIA. 

 
Marcar a opção para concorrer pela Reserva de Vaga Étnico-racial (para Negro, Pardo ou Indígena), pela Reserva de Vaga para 
Deficiência ou não concorrer pela Reserva de vaga. 

Para quem marcou a C 

na pergunta 27. 

C 

D 

E 

Para quem marcou a D 

na pergunta 27.1. 

Para quem marcou a E 

na pergunta 27.1. 

F 

G 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D7BCE000D7895779E66ED1B01278E4A5


 

28.1- Declaro que sou:* 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Preto 

 Pardo 

 Indígena 

 Outro 
SOMENTE para candidato que optou pela reserva de vaga na categoria étino-racial. 

 
28.1.1- Conforme itens 3.3, 4.4.7 e Anexo I do Edital, anexar: 

• Autodeclaração étino-racial (Anexo I). 
(SOMENTE para candidato que optou pela reserva de vaga para 
NEGROS, PARDOS e INDÍGENAS) 
 
OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 1 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: AUTODECLARAÇÃO ÉTINO-RACIAL 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 

 
28.1- Declaro que sou Portador de Necessidade Educacional 

Especial:*  
 Sim 

 Não 
SOMENTE para candidato que optou pela reserva de vagas para DEFICIÊNCIA. 

 
28.1.1- Qual a Necessidade Educacional Especial? * 
SOMENTE para candidato que optou pela reserva de vagas para DEFICIÊNCIA. 

 
28.1.2- Qual o CID (Classificação Internacional de Doença)? * 
SOMENTE para candidato que optou pela reserva de vagas para DEFICIÊNCIA. 

 

28.1.3- Conforme itens 3.3.1, 4.4.8 e Anexo VII do Edital, anexar em arquivo único: 
• Declaração de pessoa com deficiência (Anexo VII) ; 
• Laudo Médico. 

(SOMENTE para candidato que optou pela reserva de vagas para DEFICIÊNCIA) 
 
SOMENTE para candidato que optou pela reserva de vagas para DEFICIÊNCIA. 
 
OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 2 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: DECLARAÇÃO E LAUDO 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 

 
29- Conforme item 4.4.9 e Anexo II do Edital, anexar em um único arquivo: 

• Proposta de pesquisa. 
(OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CANDIDATOS) 
 
OBSERVAÇÕES: 
1- O documento deve estar em formato PDF para upload 
2- O documento deve ter tamanho máximo de 1 MB. 
3- Nomear o arquivo com o nome: PROPOSTA DE PESQUISA 
4- Para anexar clicar em "Enviar arquivos" 
5- Na janela que abriu, clicar em "Selecionar um arquivo" 
6- Procure e anexe o arquivo em seu dispositivo 
7- Clique em "Salvar" 

Para quem marcou a F 

na pergunta 28. 

Para quem 

marcou a J na 

pergunta 28.1. 

H 

Para quem marcou a H 

na pergunta 28.1. 

J 
Para quem marcou a G 

na pergunta 28. 


