
 
O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE, MEDICINA LABORATORIAL E 
TECNOLOGIA FORENSE, DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
UERJ, torna público o presente Edital, com normas, rotinas e procedimentos para 
ingresso no Curso de Mestrado Profissional para turma no início do 1° semestre do 
ano de 2019, para portadores de diplomas de Graduação plena e Cursos Superiores de 
Tecnologia, outorgados por Instituição oficial reconhecida, nas áreas das Ciências 
Biológicas, da Saúde e de outras áreas afins. 

http://www.medlabtecforen.uerj.br/ 

 

1 - VAGAS E CANDIDATOS: 

 
1.1. Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas para o curso de mestrado 

profissional, destinadas a portadores de diploma de Graduação plena, 
outorgados por Instituição oficial reconhecida, nas áreas das Ciências 
Biológicas, da Saúde e de outras áreas afins. 

1.2. Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo único. 
1.3. A Coordenação do Programa reserva-se o direito de não preencher o 

total de vagas oferecidas. 
 

 
2- DA REALIZAÇÃO 

 
2.1 Em cumprimento à Lei Estadual n 6.914/2014, que dispõe sobre o 
sistema de cotas para ingresso nos cursos de pós-graduação, mestrado, 
doutorado e especialização nas universidades publicas do Estado do Rio de 
Janeiro, fica reservado, para os candidatos comprovadamente carentes, um 
percentual de 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas, distribuídas 
pelos seguintes grupos de cotas: 
 
a) 12% (doze por cento) para estudantes graduados negros e indígenas; 
b) 12% (doze por cento) para graduados da rede publica e privada de 
ensino superior; 
c) 6% (seis por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da 
legislação em vigor, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares 
e inspetores de segurança e administração penitenciaria, mortos ou 
incapacitados em razão do serviço. 
d) Conforme artigo 5º da Lei suas disposições aplicam-se no que for 
cabível. 
 
2.2- Em conformidade com a Leis Estaduais n. 5346/2008 e n 6.914/2014, 
entende-se por: 
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a) negro e indígena: aquele que se autodeclarar como negro ou 
indígena; 
b) estudante carente graduado da rede privada de ensino superior, 
aquele que, para sua formação, foi beneficiário de bolsa de estudo do Fundo 
de Financiamento Estudantil - FIES, do Programa Universidade para Todos - 
PROUNI ou qualquer outro tipo de incentivo do governo;  
c) estudante carente graduado da rede de ensino público superior 
entende-se como sendo aquele assim definido pela universidade pública 
estadual, que deverá levar em consideração o nível sócio econômico do 
candidato e disciplinar como se fará a prova dessa condição, valendo-se, 
para tanto, dos indicadores sócio econômicos utilizados por órgãos públicos 
oficiais;  
d) pessoa com deficiência: aquela que atender as determinações 
estabelecidas na Lei Federal n 7853/1989 e pelos Decretos Federais n 
3298/1999 e n 5296/2004; 
e) filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de 
inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou 
incapacitados em razão do serviço – aquele que apresentar a certidão de 
óbito juntamente com a decisão administrativa que reconheceu a morte em 
razão do serviço ou a decisão administrativa que reconheceu a incapacidade 
em razão do serviço, além da fotocopia autenticada do Diário Oficial com as 
referidas decisões administrativas. 
 
 
2.3- O candidato às cotas reservadas para estudantes negros e indígenas, em 
caso de declaração falsa, estará sujeito as sanções penais, previstas no 
Decreto-lei n 2848/1940, Código Penal (artigos 171 e 299), administrativas 
(nulidade da matricula, dentre outros) e civis (reparação ao erário), além 
das sanções previstas nas normas internas da UERJ. 

 
 

3- DA INSCRIÇÃO 
 
O candidato deverá, no período indicado no calendário (Anexo 1), adotar os 
seguintes procedimentos: 

 
a) Realizar sua inscrição no período de 14 de janeiro a 14 de março de 
2019, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no seguinte local: Secretaria 
do Mestrado Profissional em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia 
Forense (MPSMLTF), situada à Policlínica Piquet Carneiro, Av. Marechal 
Rondon, 381, Pavilhão José Roberto Feresin Moraes, São Francisco Xavier, 
CEP: 20950-003, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, telefone: (21)2334-2421; 
b) A inscrição por correspondência deverá ser encaminhada, via SEDEX, 
para o Programa de Pós-graduação em MPSMLTF: Secretaria do Programa 
de Pós-graduação em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense – 
na Policlínica Piquet Carneiro, Pavilhão José Roberto Feresin Moraes, 
situado à Av. Marechal Rondon, 381, – São Francisco Xavier, CEP: 20950-
003, Rio de Janeiro – RJ, e postada, impreterivelmente, até o dia 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101329/fundo-de-financiamento-ao-estudante-do-ensino-superior-lei-10260-01


13/03/2019 e recebida até às 16h do dia 14/03/2019. Inscrições feitas por 
correspondência e postadas após o prazo estipulado não serão aceitas; 
c) Após os procedimentos online de sua inscrição pelo sítio do CEPUERJ 
www.cepuerj.uerj.br, o candidato deverá gerar o boleto bancário da taxa de 
inscrição no valor de R$ 100,00 (Cem reais) e efetuar o pagamento da taxa. 
d) Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá dirigir-se 
ao local da inscrição (item 3) munido do comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição e da ficha de inscrição (Anexo2), obtida através do sítio 
www.medlabtecforen.uerj.br, além de apresentar, obrigatoriamente, os 
documentos listados a seguir. 
e) Apresentar, no ato de preenchimento da ficha de inscrição, 
obrigatoriamente, os documentos listados no item 4; 
f) Apresentar, se estrangeiro, cópia de graduação plena e histórico 
escolar, ambos, com vistos consulares brasileiros e traduzidos por tradutor 
publico juramentado no Brasil e ainda, cópia do passaporte válido com visto 
de entrada no Brasil; caso a documentação esteja nos idiomas inglês, francês 
ou espanhol não há necessidade de tradução juramentada. 
g) Apresentar, se brasileiro com diploma de graduação plena e/ou 
mestrado emitido no exterior, cópias do diploma e histórico escolar, ambos, 
com vistos consulares brasileiros e traduzidos por tradutor público 
juramentado no Brasil. Os documentos em línguas espanhola, francesa e 
inglesa NÃO necessitam de tradução (juramentada ou não). 
 
4- DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO: 
 
a) 02 (duas) fotos coloridas 3x4; 
b) cópia da carteira de identidade e do CPF; 
c) cópia frente e verso do Diploma de Graduação; 
c.1) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela 
Instituição de Ensino Superior (IES) no ato da inscrição, poderão fazê-la, 
desde que apresentem declaração da IES com as datas de conclusão ou 
colação de grau de curso de graduação plena do candidato; 
c.2) no caso de candidatos possíveis concluintes de curso de graduação 
plena, com término previsto no segundo semestre de 2018, é obrigatória a 
apresentação de declaração da IES de origem, indicando a data da provável 
conclusão do curso ou colação de grau; 
d) cópia do Histórico Escolar completo da graduação com todos os registros 
feitos até a data da inscrição;  
e) Currículo Vitae no formato Lattes; 
f) adotar os seguintes procedimentos se desejar concorrer pelo sistema de 
cotas estabelecido na Lei Estadual n 6914/2014: 
f.1) declarar a sua condição de carência socioeconômica e optar por um 
único grupo de cotas no requerimento de inscrição (Anexos 3,4 ou 5); 
f.2) preencher, de acordo com as instruções especificas disponíveis, o 
Formulário de Informaçōes Socioeconômicas (Anexo 6) e entregá-lo, 
juntamente com a documentação comprobatória da carência econômica e da 
sua opção de cota, em envelope lacrado (as instruções e documentação 
específica para concorrer às vagas reservadas pela Lei Estadual n° 
6914/2014 estão estabelecidas no Anexo 6); 

http://www.cepuerj.uerj.br/
http://www.medlabtecforen.uerj.br/


g)  tomar ciência das normas do Edital; 
h) preencher, de acordo com as instruções específicas disponíveis, o 
requerimento de inscrição; 
i) apresentar os originais dos seguintes documentos pessoais: diploma da 
graduação, histórico escolar completo, CPF e carteira de identidade, para 
fins de conferência junto à Coordenação do Curso;  
j) candidatos estrangeiros deverão apresentar, adicionalmente, cópia do 
diploma de graduação plena e histórico escolar completo com vistos 
consulares brasileiros e tradução feita por tradutor público juramentado no 
Brasil e cópia do passaporte válido com visto de entrada no Brasil, se 
cabível; Caso a documentação esteja nos idiomas inglês, francês ou espanhol 
não há necessidade de tradução juramentada. 
k) entregar (02) dois exemplares do projeto de pesquisa, conforme modelo 
divulgado no sítio (www.medlabtecforen.uerj.br) e indicar o produto final 
do curso. O produto final do curso poderá ser apresentado em diferentes 
formatos, tais como dissertação, artigo, patente, registros de propriedade 
intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas, desenvolvimento de 
aplicativos, programas de mídia, softwares, estudos de caso, relatório 
técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica protocolo 
experimental ou de aplicação em serviços, proposta de intervenção em 
procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de aplicação ou 
adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção de 
instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica em 
Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense 
l) carta do possível Orientador credenciado no Mestrado Profissional em 
Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense; 
m) carta do empregador indicativa de liberação para a realização das atividades 

do curso. 

n) CD ou arquivo em pen drive com toda documentação solicitada. 
 

5-  DA CONFIRMAÇAO DA INSCRIÇÃO  
 

5.1-  A inscrição dos candidatos somente será confirmada após a conferência 
da regularidade, de acordo com este Edital, da documentação requerida. O 
resultado da inscrição será divulgado pela Secretaria do Programa ou pelo 

sítio: www.medlabtecforen.uerj.br,  em 15/03/2019, a partir das 14horas, 
através de uma listagem constando a menção: inscrição deferida ou 
indeferida.  
 
5.2-  Os candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida 
serão eliminados do processo seletivo.  
 
5.3- A divulgação do resultado da análise da documentação 
comprobatória do candidato que concorrer a vaga de cotista, de acordo 
com a Lei 6.914/14, será feita em data posterior à realização das provas, de 
acordo com o cronograma do concurso. 
 
 
 

http://www.medlabtecforen.uerj.br/
http://www.medlabtecforen.uerj.br/


 
 

6-  DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO, na seguinte ordem:  
 
 6.1 Prova Escrita de caráter eliminatório com duração máxima de 3 (três) 

horas, sem consulta. As referências bibliográficas estão listadas no Anexo 5. 
 Parágrafo único: Será considerado aprovado na prova escrita o candidato 

que obtiver nota mínima 7,0 (sete). 
 
 6.2 Exame de Proficiência em Inglês de caráter eliminatório com duração 

máxima de 1 (uma) hora, sem consulta.  
 
 Parágrafo único: Será considerado aprovado na prova escrita o candidato 

que obtiver nota mínima 7,0 (sete). 
 

6.3 Análise do Curriculum Lattes onde será observado o perfil acadêmico do 
candidato (caráter eliminatório); 
 
6.4 Entrevista do candidato (caráter eliminatório e classificatório). Será 
avaliado o grau de interação entre o candidato e o projeto de pesquisa proposto. 
 
 

7-  CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DO CANDIDATO 
 

7.1 Será considerado aprovado na análise da documentação o candidato que 
apresentar todos os documentos previstos na inscrição; 
7.2 Será considerado aprovado na prova escrita o candidato que obtiver 
nota mínima de 7,0(sete); 
7.3 Será considerado aprovado na análise do Curriculum Lattes o candidato 
que obtiver nota mínima de 7,0 (sete). 
7.4 Será considerado aprovado na entrevista o candidato que obtiver nota 
mínima de 7,0 (sete); 
7.5 Dos resultados dos itens 7.2, 7.3 e 7.4 será extraída a média final obtida 
pelo candidato. 
7.6 A média final para aprovação do candidato será 7,0 (sete). O candidato 
poderá ser aprovado, mas não selecionado. 
7.7 No caso de empate da média final, a classificação dos candidatos será 
decidida com base nos seguintes critérios, nesta ordem: 
- maior idade do candidato (art.27 da Lei 10.741/2003); 
-maior nota obtida na prova escrita; 
-maior nota obtida no Exame de Proficiência em Inglês; 
-maior nota obtida na análise do Curriculum Lattes; 
-maior nota obtida na entrevista;  

 
8-  DA MATRÍCULA 

 
8.1 Terão direito a matrícula os candidatos aprovados e selecionados, 
respeitados os limites de vagas estabelecidas para o Curso. 
 



8.2 No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os originais dos 
documentos para fins de conferência junto à Coordenação do Curso: 
a) diploma de graduação; 
b) histórico escolar completo; 
c) CPF; 
d) carteira de identidade. 
 
8.3 Em caráter excepcional, poderá ser aceita, provisoriamente, declaração 
de conclusão da graduação plena, mantendo-se a apresentação dos demais 
documentos previstos no item 4. 
 
 8.4 A não apresentação do diploma de graduação, num prazo máximo de 12 
(doze) meses, a contar da data de matrícula, implicará o impedimento da 
entrega do trabalho final de curso.  
 
8.5 A matrícula será realizada de 09 e 10/05/2019, das 9h às 16h,  na 
Secretaria do Curso. 
 
8.6 Em caso de desistência da matrícula não haverá reclassificação. 
 

 
9- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 Os candidatos estrangeiros deverão prestar o Exame de Proficiência em 
Língua Portuguesa, exceto aqueles oriundos de países lusófonos. 
 

             9.2 Poderão solicitar isenção na prova de língua estrangeira: 
 

a) candidato oriundo de país cujo idioma oficial seja o mesmo da prova 
aplicada na seleção; 

b) candidato portador de certificado de proficiência emitido por instituição 
credenciada, a isenção dependerá de parecer da Comissão de Seleção. 

 
9.3 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Seleção. 
 
9.4 Não haverá segunda chamada para as provas. 
   
9.5 O candidato aprovado, mas não selecionado para o preenchimento das 
vagas, não estará dispensado de novo processo seletivo para o programa de 
Pós-graduação em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense. 
 
9.6 A Comissão de Seleção reserva-se o direito de alterar o calendário, 
diante de circunstâncias que assim o justifiquem, dando ciência aos 
interessados, coletivamente, no local de inscrição e na página do Programa. 

 
 
 
 



10 - ENDEREÇO PARA CONTATO  
 
Secretaria do Curso de Mestrado Profissional em Saúde, Medicina Laboratorial e 
Tecnologia Forense – Policlínica Piquet Carneiro, Pavilhão José Roberto Feresin 
Moraes, Av. Marechal Rondon, 381, – São Francisco Xavier, CEP: 20950-003, Rio de 

Janeiro – RJ/(021) 2334-2421/www.medlabtecforen.uerj.br. 
 

 
11 -  ANEXOS 
 
Anexo 1- CALENDÁRIO 
Anexo 2- FICHA DE INSCRIÇÃO 

              (Disponível no sítio: www.medlabtecforen.uerj.br ) 
Anexo 3- FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO / INDÍGENA 
Anexo 4 - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO / NEGRO 
Anexo 5 - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO / DESEMPREGADO 
Anexo 6 – FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS 
Anexo 7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA 
 
 

ANEXO 1 – CALENDÁRIO 
 
 
A) INSCRIÇÕES:  
Data: de 14/01 a 14/03/2019 
Horário: 9hàs 16h 
Local: Secretaria do Mestrado Profissional em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia 
Forense (MPSMLTF), na Policlínica Piquet Carneiro, Pavilhão José Roberto Feresin Moraes, 
situada à Av. Marechal Rondon, 381, – São Francisco Xavier. 

a.1)A inscrição por correspondência deverá ser encaminhada, via SEDEX, para o Curso de 
Mestrado Profissional em SMLTF: Secretaria do Programa de Pós-graduação em Saúde, 
Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense – na Policlínica Piquet Carneiro, Pavilhão José 
Roberto Feresin Moraes, situado à Av. Marechal Rondon, 381, – São Francisco Xavier, CEP: 
20950-003 , Rio de Janeiro – RJ,  e postada, impreterivelmente, até o dia 13/03/2019 e 
recebida até às 16h do dia 14/03/2019. Inscrições feitas por correspondência e postadas 
após o prazo estipulado não serão aceitas; 
 
B) RESULTADO DAS INSCRIÇÕES: 
Data: 15/03/2019 
Horário: a partir das 14h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 
 
C) PRAZO PARA RECURSO:  
Data: 18 e 19/03/2019 
Horário:  das 9h às 16h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF 

 
D)DIVULGAÇÃO EXAME DOS RECURSOS: 
Data: 20/03/2019 
Horário: a partir das 14h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 

http://www.medlabtecforen.uerj.br/
http://www.medlabtecforen.uerj.br/
http://www.medlabtecforen.uerj.br/


 
E) PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM 
LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
Data: 26/03/2019 
Horário: 9h às 13h 
Local: Policlínica Piquet Carneiro, Pavilhão José Roberto Feresin Moraes, Laboratório de 
Histocompatibilidade e Criopreservação, situado à Av. Marechal Rondon, 381, – São 
Francisco Xavier, Sala Luciane Pontes 
 
F) DIVULGACÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E 
DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
Data: 27/03/2019 
Horário: a partir das 18h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 
 
G) PRAZO PARA RECURSO: 
Data: 28 e 29/03/2019 
Horário:  9h às 16h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF 
 
H) DIVULGAÇÃO EXAME DOS RECURSOS: 
Data: 01/04/2019 
Horário: a partir das 12h 
Local: Secretaria  do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 
 

I) ENTREVISTA: 
Data: 04/04/2019 
Horário: a partir das 10h 
Local: Policlínica Piquet Carneiro, Pavilhão José Roberto Feresin Moraes, Laboratório de 
Histocompatibilidade e Criopreservação, situado à Av. Marechal Rondon, 381, – São 
Francisco Xavier, Sala Luciane Pontes 

 
J) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ENTREVISTA: 
Data: 05/04/2019 
Horário: a partir das 18h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 
 

K) PRAZO PARA RECURSO: 
Data: 08 e 09/04/2019 
Horário: 9h às 16h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF 

 
L) DIVULGAÇÃO EXAME DOS RECURSOS: 
Data: 10/04/2019 
Horário: a partir das 9h 
Local: Secretaria  do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 

 
M) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA (COTISTAS): 
Data: 18/04/2019 
Horário: a partir das 14h 
Local: Secretaria  do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 

http://www.medlabtecforen.uerj.br/
http://www.medlabtecforen.uerj.br/
http://www.medlabtecforen.uerj.br/
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N) PRAZO PARA RECURSO DO RESULTADO DA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA (COTISTAS): 
Data: 23 e 24/04/2019 
Horário:  das 9h às 15h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF 
 

 
O) DIVULGAÇÃO EXAME DOS RECURSOS (COTISTAS): 
Data: 02/05/2017 
Horário: a partir das 15h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 
 
P) DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL: 
Data: 03/05/2019 
Horário: a partir das 10h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 
 

Q) PRAZO PARA RECURSO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL: 
Data: 06 e 07/05/2019 
Horário: 8h às 14h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF 
 

R) DIVULGAÇÃO DO EXAME DOS RECURSOS: 
Data: 08/05/2019 
Horário: a partir das 16h 
Local: Secretaria do MP-SMLTF e sítio www.medlabtecforen.uerj.br 

 
S) MATRÍCULA: 
Data: de 09 e 10/05/2019 
Horário: das 9h às 16h  
Local: Secretaria do MP-SMLTF - Policlínica Piquet Carneiro, Pavilhão José Roberto Feresin 
Moraes, Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação, situado à Av. Marechal 
Rondon, 381, – São Francisco Xavier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medlabtecforen.uerj.br/
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ANEXO 2- FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
ANEXO 3 - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO/ INDÍGENA 

 
Foto 

Colorida 
Fundo 
Branco 

3x4 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
De acordo com a Lei Estadual n°6914/2014, eu _________________________________________ 

Inscrito no curso de ____________________________________________________, do Programa de 

Pós-graduação em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense, no ano de 

___________________ sob o número de inscrição _________________________, declaro, sob 

pena das sanções penais previstas no Decreto-lei n°2848/1940 (Código Penal, 

artigos 171 e 299) administrativas (nulidade de matrícula, dentre outros) e civis 

(reparação ao erário), além das sanções previstas nas normas internas da UERJ, 

identificar-me como indígena. 

 

(     ) Etnia ou povo a que pertenço. Especifique: ______________________________________ 

(     ) Origem familiar/antepassados. Especifique: _____________________________________ 

(     ) Outros. Especifique: ________________________________________________________________ 

 

Declaro ainda, estar ciente de que, após matriculado na UERJ, poderei ser 

convocado por comissões específicas da Universidade para verificação da 

afirmação contida na presente declaração. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Data e assinatura do candidato) 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(Data e assinatura do representante legal, se o candidato for menor de idade) 

 
 
 
 

 



 
ANEXO 4 - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO/ NEGRO 

 
Foto 

Colorida 
Fundo 
Branco 

3x4 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
De acordo com a Lei Estadual n°6914/2014, eu _________________________________________ 

Inscrito no curso de ____________________________________________________, do Programa de 

Pós-graduação em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense, no ano de 

___________________ sob o número de inscrição _________________________, declaro, sob 

pena das sanções penais previstas no Decreto-lei n°2848/1940 (Código Penal, 

artigos 171 e 299) administrativas (nulidade de matrícula, dentre outros) e civis 

(reparação ao erário), além das sanções previstas nas normas internas da UERJ, 

identificar-me como negro. 

(     ) Características físicas. Especifique: ______________________________________ 

(     ) Origem familiar/antepassados. Especifique: _____________________________________ 

(     ) Outros. Especifique: ________________________________________________________________ 

 

Declaro ainda, estar ciente de que, após matriculado na UERJ, poderei ser 

convocado por comissões específicas da Universidade para verificação da 

afirmação contida na presente declaração. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Data e assinatura do candidato) 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(Data e assinatura do representante legal, se o candidato for menor de idade) 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
ANEXO 5 - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO/ DESEMPREGO 

 
Foto 

Colorida 
Fundo 
Branco 

3x4 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 

Eu, ___________________________________________________________________________________________, 
(nome completo do(a) candidato(a) 

portador(a) do documento de identidade n°_____________________________, órgão de 
expedição _________________________ e do CPF n°______________________________, declaro 
para os devidos fins e com anuência das duas testemunhas abaixo qualificadas e 
assinadas, que todo o meu grupo familiar está desempregado 
desde___________________. 
                (período) 

Acrescento ainda que temos mantido nossas necessidades financeiras da seguinte 
maneira: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

(Explicar como tem mantido as necessidades financeiras e o valor desta manutenção) 

 
Rio de Janeiro, ______/______/_________. 

 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
 

1ª Testemunha: _____________________________________________________________________________ 
(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

 
2ª Testemunha: _____________________________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 
 

Obs: Esta declaração é válida para os casos em que TODO o grupo familiar estiver 
em situação de desemprego. 

 
Obs: É obrigatório o envio da fotocópia da carteira de identidade e do CPF de todas 
as testemunhas. 

 



 
ANEXO 6 – FORMULÁRIO INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS 
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