PROCESSO SELETIVO
ALUNO REGULAR

2020

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO
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PASSO A PASSO PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO

1

LEIA ATENTAMENTE O EDITAL
Leia o edital que rege o processo seletivo atentamente.
Verifique as datas, critérios, viabilidade de sua participação, providencie os documentos
necessários, etc.
O edital está disponível no site www.direito.ufes.br/alunoregular .

Em caso de dúvidas você
alunoregular.ppgdir@gmail.com .

pode

nos

enviar

uma

mensagem

para

o

e-mail

www.direito.ufes.br/alunoregular

PASSO A PASSO PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO

2

FAÇA O PAGAMENTO DA TAXA
Para efetuar sua inscrição você deve primeiro pagar a taxa de R$ 200,00 mediante o
preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser feito online, por meio da
página http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp conforme modelo
abaixo:

O
boleto
gerado
deve
ser
pago
exclusivamente no Banco do Brasil. Clientes
do BB poderão efetuar o pagamento por meio
dos Terminais de Auto-Atendimento ou pelo
Internet Banking.
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FAÇA SUA INSCRIÇÃO (pagamento)

Digitalize o comprovante de pagamento e acesse o formulário de inscrição no link abaixo, para
enviá-lo e iniciar sua inscrição:
http://www.direito.ufes.br/pt-br/formulario-inscricao-aluno-regular-2020

Após inserir o
comprovante de
pagamento, seu
documento de
identidade e aceitar os
termos do edital, clique
no botão “Próxima
página”.

www.direito.ufes.br/alunoregular
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FAÇA SUA INSCRIÇÃO (DADOS)

Preencha os dados solicitados. Tenha em mãos os documentos necessários para responder as
seguintes questões:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dados Pessoais
NOME COMPLETO *
CPF *
RG *
EMISSOR/UF * (do RG)
DATA EMISSÃO * (do RG)
DATA NASCIMENTO *
SEXO *
NATURALIDADE (CIDADE/UF) *
RAÇA/COR *
ENDEREÇO *
COMPLEMENTO
BAIRRO *
CIDADE *
ESTADO *
TELEFONE *
E-MAIL *

* Dados obrigatórios.
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•
•
•
•
•
•

Info Acadêmicas
MAIOR TÍTULO *
ANO DE OBTENÇÃO DO TÍTULO *
INSTITUIÇÃO DE ENSINO *
COLAÇÃO DE GRAU * (Indique se já
colou grau OU se vai colar grau até a
data de matrícula do PPGDIR/UFES)
DATA COLAÇÃO DE GRAU (Só
aparecerá para quem já colou grau)
LINK
LATTES
*
(Os(as)
candidatos(as)
deverão
efetuar
cadastro na Plataforma Lattes do
CNPq por meio do endereço
http://lattes.cnpq.br )

* Dados obrigatórios.

www.direito.ufes.br/alunoregular
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REVISE SUA INSCRIÇÃO

Após inserir todos os dados necessários clique no botão “Pré-visualizar” e confira se todos os
dados estão corretos. Caso seja necessário fazer alguma correção clique no botão “Pagina
Anterior” e retorne no item a ser corrigido.

Após a revisão dos dados clique no botão “Enviar”. Após envio aparecerá uma tela de
confirmação e em seguida você receberá uma cópia do formulário no e-mail informado.
Portanto, após efetuar inscrição verifique sua caixa de e-mail para certificar-se de que os dados
foram enviados ao PPGDIR/UFES. Caso não receba solicite sua cópia no e-mail
alunoregular.ppgdir@gmail.com

www.direito.ufes.br/alunoregular
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AGUARDE A CONFIRMAÇÃO

Sua inscrição será processada pelo PPGDIR/UFES, que também fará a conferência do comprovante
de pagamento e documento, anexados no formulário online.
Em até 72 horas você receberá um comprovante de sua inscrição..
Caso não receba nossa confirmação solicite no e-mail alunoregular.ppgdir@gmail.com

IMPORTANTE
Guarde o comprovante de inscrição e leve com
você no dia da prova, juntamente com um
documento de identificação oficial com foto..
Use-o para anotar o número de sua prova.
Guarde-o com você até o final do processo
seletivo.

www.direito.ufes.br/alunoregular

www.direito.ufes.br/alunoregular

