1. DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
Escreva seu nome completo, usando um quadrinho para cada letra,
começando pelo primeiro e deixando um quadrinho em branco
entre um nome e outro. Se seu nome completo não couber nestes
40 quadrinhos, coloque somente a inicial de um ou mais dos nomes
intermediários.
SEXO
Preencha o quadrinho correspondente a seu sexo.
DATA DE NASCIMENTO
Escreva, usando sempre dois algarismos, o dia, o mês e o ano.
DOCUMENTO DE IDENTIDADE
Escreva o NÚMERO DO REGISTRO do Documento de Identidade,
começando pelo primeiro quadrinho. Se seu Documento de
Identidade for de estrangeiro, escreva DE e o número do registro
dele.
Esse Documento de Identidade deve ser o mesmo a ser
apresentado nos dias de realização das provas.
RECOMENDA-SE USAR DOCUMENTO MAIS ATUALIZADO.
ÓRGÃO EXPEDIDOR: Escreva o código do órgão responsável
pela expedição do Documento de Identidade apresentado para a
inscrição, conforme o quadro QUADRO I.
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QUADRO I - Documento de Identidade
ÓRGÃO EXPEDIDOR
Conselho
Ministério do Trabalho
Ministério Militar
Polícia Federal
Passaporte ou Carteira de Estrangeiro
Polícia Militar
Secretaria de Segurança Pública
Conselho Nacional de Trânsito

ESTADO: Escreva a sigla do Estado da Federação em que foi
expedido o Documento de Identidade apresentado.

2. DADOS RESIDENCIAIS
Informe seu endereço completo (rua, número, complemento,
bairro, telefone, CEP, cidade e Estado).

3. CURSO PRETENDIDO
Preenha o quadrinho correspondente ao curso de sua opção,
observando o semestre de entrada. Se você não preencher este
campo, sua inscrição não será aceita. Após a inscrição, NÃO será
possível alterar essa opção. (Ver QUADRO II abaixo.)

4. SEGUNDA OPÇÃO
Somente os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo
poderão indicar uma segunda opção de curso. Para isso, devem
escrever, no campo próprio, o código do segundo curso pretendido.

QUADRO II - Curso pretendido

CAMPUS/CURSO 1o semestre
Araguaína

TURNO

Ciências - Matemática (Licenciatura)

Matutino

01

Geografia (Licenciatura)

Noturno

02

História (Licenciatura)

Noturno

03

Letras - Português/Inglês e respectivas
literaturas (Licenciatura)

Matutino

Medicina Veterinária

Integral

05

Zootecnia

Integral

06

Matemática (Licenciatura)

Matutino

07

Pedagogia (Administração Educacional)

Matutino
Integral

CÓD

TURNO

CÓD

Noturno
Matutino
Matutino
Noturno

26
27
28
29

Integral
Integral

30
31

08

Arraias
Matemática (Licenciatura)
Pedagogia (Administração Educacional)

Noturno
Noturno

32
33

09

Gurupi
Agronomia

Integral

34

10

Miracema
Pedagogia (Supervisão Educacional)

Noturno

35

Palmas
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social - Jornalismo
Direito
Engenharia de Alimentos
Engenharia Ambiental
Pedagogia (Supervisão Educacional)

Matutino
Integral
Integral
Noturno
Matutino
Matutino
Matutino
Integral
Integral
Noturno

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Porto Nacional
Ciências Biológicas (Licenciatura)
Geografia (Bacharelado)
História (Licenciatura)
Letras

Integral
Integral
Noturno
Noturno

46
47
48
49

Noturno

50

04

Arraias

Gurupi
Agronomia
Miracema
Pedagogia (Supervisão Educacional)

Matutino

Palmas
Administração

Noturno

11

Arquitetura e Urbanismo

Integral

12

Ciência da Computação

Integral

13

Ciências Contábeis

Noturno

14

Ciências Econômicas

Noturno

15

Comunicação Social - Jornalismo

Matutino

16

Direito

Noturno

17

Engenharia de Alimentos

Integral

18

Engenharia Ambiental

Integral

19

Pedagogia (Supervisão Educacional)

Noturno

20

Integral

21

Porto Nacional
Ciências Biológicas (Bacharelado)
Geografia (Licenciatura)

Noturno

22

História (Licenciatura)

Matutino

23

Letras

Matutino

24

Noturno

25

Tocantinópolis
Pedagogia (Docência em Educação Infantil e
Administração Educacional)
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CAMPUS/CURSO 2o semestre
Araguaína
Ciências - Matemática (Licenciatura)
Geografia (Licenciatura)
História (Licenciatura)
Letras - Português/Inglês e
respectivas literaturas (Licenciatura)
Medicina Veterinária
Zootecnia

Tocantinópolis
Pedagogia
(Docência nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e Administração Educacional)

Instruções de preenchimento

Instruções para o preenchimento do Requerimento de Inscrição
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Instruções de preenchimento

5. OPÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Preencha o quadrinho correspondente ao da língua estrangeira
de sua escolha. Se não indicar essa opção ou marcar mais de
uma opção, você fará, obrigatoriamente, a prova de Inglês.

6. LOCAL ONDE FARÁ AS PROVAS
Você poderá escolher a cidade em que fará as provas. Se não
indicar nenhuma cidade, você fará as provas, obrigatoriamente,
em Palmas.
Os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo farão a prova
de Habilidade Específicas em Palmas.

7. SISTEMA DE COTAS
Preencha o quadrinho se você deseja concorrer às vagas do
sistema de cotas destinadas à etnia indígena. Você deve entregar,
também, uma declaração original emitida pela FUNAI.

8. NECESSIDADES ESPECIAIS
Preencha o quadrinho caso você necessite de atendimento
diferenciado para fazer as provas. Além disso, você deve entregar
atestados médicos comprobatórios.

9. REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES
Não deixe de datar e de assinar o Requerimento de Inscrição.

10. QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E
CULTURAL
10.1 Para responder a questão 22 do questionário
socioeconômico e cultural considere a seguinte definição
de “renda mensal líquida de seu grupo familiar”:
Soma dos rendimentos líquidos, isto é, os rendimentos já
deduzidos impostos na fonte e outros encargos, referentes
a salários, aluguéis, pensões, dividendos, etc. Se você é
solteiro, inclua os seus rendimentos, de seus pais, de seus
irmãos e outras pessoas que contribuam para a renda
familiar. Em outro caso, indique os rendimentos de sua
própria famiília (seus, de seu cônjuge, filhos, etc).
10.2 Para responder as questões 25 e 26, refira-se à tabela a
seguir:
Nível de escolaridade

Código

Nenhum

1

Ensino Fundamental incompleto até a 4a série
Ensino Fundamental incompleto após a 4a série

2

Ensino Fundamental completo

4

Ensino Médio incompleto

5

Ensino Médio completo

6

Superior incompleto

7

3

Superior completo

8

Desconheço

9

10.3 Para a questão 27, refira-se à tabela a seguir:
Situação familiar

Código

Pais vivos

1

Pai falecido

2

Mãe falecida

3

Pais falecidos

4

Situação materna desconhecida

5

Situação paterna desconhecida

6

Situação materna e paterna desconhecidas

7

10.4 Para as questões 28 e 29 localize sua resposta nos
AGRUPAMENTOS DE OCUPAÇÕES apresentados abaixo
e codifique-a com o código correspondente (1 a 6). Caso
sua resposta não conste dos exemplos apresentados,
CLASSIFIQUE-A NO AGRUPAMENTO AO QUAL MAIS SE
ASSEMELHA.
AGRUPAMENTOS DE OCUPAÇÕES
Agrupamento 1: (código 1)
Banqueiro, deputado, senador, diplomata, capitalista, alto posto
militar (como general), alto cargo de chefia ou gerência em grandes
organizações, alto posto administrativo no serviço público, grande
industrial, grande proprietário rural com área de mais de 2.001
hectares e outras ocupações com características semelhantes.
Agrupamento 2: (código 2)
Profissional liberal de nível universitário, como médico, engenheiro,
arquiteto, advogado, dentista, etc.; cargo técnico-científico, como
pesquisador, químico-industrial, professores de universidade,
jornalista ou outra ocupação de nível superior; cargo de chefia ou
gerência em empresa comercial ou industrial de porte médio; posto
militar de tenente, capitão, major, coronel; grande comerciante,
dono de propriedade rural de 201 a 2.000 hectares e outras
ocupações com características semelhantes.
Agrupamento 3: (código 3)
Bancário, oficial de justiça, professor primário e secundário,
despachante, representante comercial, auxiliar administrativo,
auxiliar de escritório ou outra ocupação que exija curso de 20 grau
completo. Inclui funcionário público com esse nível de instrução e
exercendo atividades semelhantes, posto militar de sargento,
subtenente e equivalentes, pequeno industrial, comerciante médio,
proprietário rural de 21 a 200 hectares, outras ocupações com
características semelhantes.
Agrupamento 4: (código 4)
Datilógrafo, telefonista, mecanógrafo, contínuo, recepcionista,
motorista (empregado), cozinheiro e garçom de restaurante,
costureiro, operário qualificado (que tem um mínimo de
aprendizado profissional, como mecânico, gráfico, metalúrgico,
ferramenteiro, pedreiro), porteiro, chefe de turma, mestre de
produção fabril, serralheiro, marceneiro; comerciário, balconista,
empregado de loja de artigos finos ou de estabelecimento
comercial de grande porte (casa de roupa, sapataria, joalheria,
farmácia, drogaria, loja de aparelhos domésticos, mobiliárias);
funcionário público no exercício de atividades semelhantes; posto
militar de soldado, cabo e equivalentes; pequeno comerciante,
sitiante, pequeno proprietário rural (até 20 hectares) e outras
ocupações com características semelhantes.
Agrupamento 5: (código 5)
Operário (não-qualificado), servente, carregador; empregado
doméstico, como cozinheira, passadeira, lavadeira, arrumadeira;
lixeiro, biscateiro, faxineiro, lavador, garrafeiro, pedreiro, garçom
de botequim, lavrador ou agricultor (assalariado) meeiro e outras
ocupações com características semelhantes.
Agrupamento 6: (código 6)
Do lar.
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