UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
CAMPUS POMBAL

EDITAL PRPG 33/2018
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM HORTICULTURA TROPICAL-PPGHT
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Horticultura Tropical - PPGHT, em
consonância com o seu Regulamento (Resolução 06/2017 da CSPG/UFCG), e com o Regulamento Geral
dos Programas de Pós-Graduação da UFCG (Resolução 03/2016 da CSPG) e por determinação do
Colegiado do Programa, em reunião realizada em 04/10/2018, torna público o presente Edital que regula
as condições de ingresso, por via de exame de seleção.

1. INSCRIÇÕES
No período de 15 de outubro a 23 de novembro de 2018, estarão abertas as inscrições para a seleção de
alunos para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, em Horticultura Tropical, em nível de
Mestrado, modalidade Acadêmico, da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias, do Centro de Ciências e
Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Câmpus Pombal, para o período letivo 2019.1.
Poderão inscrever-se neste processo seletivo, portadores de diploma de cursos de nível superior em
Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de
Alimentos, Ciências Biológicas, Zootecnia, Licenciatura em Ciências Agrárias, Tecnólogos em
Horticultura ou áreas afins, a critério do Colegiado do Programa.
As inscrições poderão ser feitas de forma presencial ou via e-mail. As inscrições presenciais serão
realizadas na secretaria do PPGHT, nos dias úteis, nos horários de 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00, até o
dia 23 de novembro de 2018, no seguinte endereço:
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Horticultura Tropical
Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar
Universidade Federal de Campina Grande/Campus Pombal
Rua Jário Vieira Feitosa, 1770, Bairro dos Pereiros, 58.840-000, Pombal - PB.
As inscrições via e-mail, serão realizadas mediante envio dos documentos especificados no item 2
deste Edital, em arquivo único em PDF, para os seguintes endereços eletrônicos: ppght@ccta.ufcg.edu.br
ou ppgh.ccta.ufcg@gmail.com, até as 23h59 do dia 23 de novembro de 2018.
Obs: O PPGHT/CCTA não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição via
internet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
dos dados, salvo em casos comprovadamente reconhecidos pelo CCTA/UFCG.

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Para a inscrição serão exigidos dos candidatos os seguintes documentos:
Coordenação do Mestrado em Horticultura Tropical
UFCG/ CCTA/Câmpus Pombal, Rua Jario Vieira Feitosa, 1770, Bairro dos Pereiros, 58.840-000, Pombal-PB. Fone (83) 3431- 4000. Ramal
4016. Site: www.ccta.ufcg.edu.br. E-mail: ppght@ccta.ufcg.edu.br.

I - Formulário de inscrição em modelo próprio (ANEXO I), devidamente preenchido,
acompanhado de uma fotografia 3 x 4 recente;
II - Cópia da carteira de identidade ou do registro geral de estrangeiro para os candidatos brasileiros
ou não, respectivamente;
III - Cópia do CPF;
IV- Cópia do título eleitoral e prova que está em dia com as obrigações eleitorais, no caso de o
candidato ser brasileiro;
V- Prova que está em dia com as obrigações militares, quando for o caso;
VI - Cópia do diploma de graduação ou certidão de colação de grau em curso de graduação
reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)/Ministério da Educação (MEC) ou
diploma de graduação emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) estrangeira, devidamente
revalidado nos termos da lei; ou ainda declaração/certidão de colação de grau que comprove estar
o(a) candidato (a) em condições de concluir o curso antes da matrícula institucional no Programa;
VII - Cópia atualizada do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
VIII - Declaração da IES de origem, atestando a inclusão do candidato no Programa de
Qualificação Institucional-PQI da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorCAPES, se for o caso;
IX - Declaração da empresa ou órgão público de origem, atestando a liberação do candidato por
tempo integral e mantendo (ou não) o recebimento de remuneração, se for o caso;
X - Duas cartas de recomendação em modelo próprio do Programa de Pós-Graduação em
Horticultura Tropical da UFCG (ANEXO II), enviadas
para um destes e-mails:
ppght@ccta.ufcg.edu.br ou ppgh.ccta.ufcg@gmail.com até 23 de novembro de 2018;
XI - Projeto de Pesquisa de acordo com o ANEXO III;
XII - Curriculum Vitae cadastrado na Plataforma Lattes;

XIII - Não será permitida a complementação de documentos após o término do período das
inscrições;

3. DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
Em todas as etapas, o processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção constituída por
docentes vinculados ao PPGHT, designada pelo coordenador e aprovada pelo colegiado do Programa.
No deferimento das inscrições, a Comissão de Seleção levará em consideração:
I – Formação requerida, conforme estabelece o item 01 deste edital;
II – Apresentação da documentação exigida no item 02 deste edital.
III – Adequação da proposta de projeto de pesquisa às linhas do PPGHT;
A lista com a homologação das inscrições deferidas, antes e após os pedidos de reconsideração,
será
divulgada
na
página
do
PPGHT
(http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=366),
conforme
calendário
estabelecido no ANEXO V.

4. NÚMERO DE VAGAS
O PPGHT oferece 15 (quinze) vagas para ingresso no período 2019.1 distribuídas por linha de
pesquisa conforme discriminado abaixo:
1-Fisiologia Vegetal: 05 (cinco) vagas
2-Práticas culturais em sistemas de produção de hortícolas: 05 (cinco) vagas
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3-Manejo de solo e água em sistema de produção de hortícolas: 05 (cinco) vagas
Para
consultar
sobre
as
linhas
de
pesquisa
do
PPGHT
http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=367

consulte

o

link:

O Programa reserva-se o direito da não obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas mencionadas
neste Edital.

5. PROCESSO SELETIVO
A seleção constará de três critérios de avaliação, todos de caráter CLASSIFICATÓRIO, conforme
abaixo discriminados:
I – Análise do Histórico Escolar (peso 15%);
II- Análise do Curriculum Vitae (atualizado até o dia 23/11/2018) do candidato, disponível na Plataforma
Lattes, conforme quadro de pontuação do Anexo IV (peso 30%);
Obs: Os documentos comprobatórios deverão ser organizados na sequência do ANEXO IV e
entregues à Comissão de Seleção, na forma encadernada, por ocasião da entrevista;
III – Entrevista com o candidato, versando sobre temas das linhas de pesquisa do programa e sua
proposta de projeto de pesquisa (peso 40%). Com a finalidade de oferecer mais transparência a este
processo seletivo, todas as entrevistas com os candidatos serão filmadas.
IV – Avaliação do Projeto de Pesquisa (peso 15%), conforme modelo do ANEXO III

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas no Miniauditório do Programa de PósGraduação em Horticultura Tropical, Bloco de Laboratórios III, 1° Andar, no Centro de Ciências e
Tecnologia Agroalimentar (CCTA) da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Pombal PB. As entrevistas serão realizadas nos períodos da manhã (07:00 às 11:00 h) e da tarde (13:00 às 17:00
h), segundo as datas previstas no ANEXO V deste Edital.

7. RESULTADO FINAL
O resultado final do processo seletivo, por linha de pesquisa, será divulgado eletronicamente na
página do Programa (http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=483), de acordo
com o calendário divulgado neste Edital (ANEXO V).
7.1 Será considerado APROVADO o (a) candidato (a) que obtiver média final igual ou superior a 5,0
(cinco).
7.2. Será considerado (a) APROVADO (a) e CLASSIFICADO (a) o (a) candidato (a) cuja média final for
igual ou superior a 5,0 (cinco) e compatível com o número total de vagas oferecidas pelo programa, nas
respectivas linhas de pesquisa, após a hierarquização dos resultados pela sequência decrescente das notas
obtidas.
7.3. O (a) candidato (a) APROVADO (a) fará parte da lista de espera, exclusivamente para ingresso no
ano letivo 2019, de acordo com a disponibilidade de vagas estabelecidas por linha de pesquisa do
PPGHT.
7.4. No caso de igualdade de notas, serão utilizados os seguintes critérios para o desempate dos
candidatos:
I- Maior nota obtido na entrevista;
II- Maior nota no currículo;
Coordenação do Mestrado em Horticultura Tropical
UFCG/ CCTA/Câmpus Pombal, Rua Jario Vieira Feitosa, 1770, Bairro dos Pereiros, 58.840-000, Pombal-PB. Fone (83) 3431- 4000. Ramal
4016. Site: www.ccta.ufcg.edu.br. E-mail: ppght@ccta.ufcg.edu.br.

III- Maior coeficiente de rendimento acadêmico do Histórico Escolar;
IV- Maior idade.

8. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSOS
8.1 Será garantido ao (à) candidato (a) o direito de entrar com pedido de reconsideração do resultado da
Homologação e do Resultado final do processo seletivo, obedecendo aos prazos estabelecidos no
calendário de atividades (ANEXO V).
8.2 Os pedidos de reconsideração e/ou de recurso deverão ser feitos via e-mail (ppght@ccta.ufcg.edu.br
ou ppgh.ccta.ufcg@gmail.com) encaminhado à Coordenação do PPGHT, conforme ANEXO VI deste
Edital.
8.3.1 Os pedidos de reconsideração serão julgados pela Comissão de Seleção.
8.4 Não serão aceitos pedidos de reconsideração e/ou recurso fora dos prazos estabelecidos no
cronograma (ANEXO V).
8.5 Os resultados dos pedidos de reconsideração e/ou recurso serão divulgados no seu endereço eletrônico
http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=483 , conforme prazos estabelecidos no
cronograma (ANEXO V).

9. MATRÍCULA INSTITUCIONAL E DOCUMENTAÇÃO
Para os candidatos selecionados as matrículas serão realizadas na coordenação do PPGHT no
período estabelecido pelo calendário de atividades do ANEXO V deste Edital.
O (A) candidato (a) aprovado (a) e classificado (a) no Processo Seletivo deverá efetuar sua
matrícula, no período de 25 a 28/02/2019 no horário das 07:00 h às 17:00 h, na Secretaria do PPGHT,
mediante a apresentação da cópia legível dos seguintes documentos: Cédula de Identidade, CPF e
Diploma de graduação, que serão conferidas com o original pelo servidor responsável pela matrícula, e
uma foto 3x4 recente, além do formulário de matrícula e do plano de trabalho (disponíveis em
http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=483.), devidamente preenchidos e
assinados pelo respectivo orientador.

10. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção, sem prejuízo das normas
estabelecidas no presente Edital.
Comissão de avaliação:
Prof. Dr. Franciscleudo Bezerra da Costa (Presidente)
Prof. Dr. Fernandes Antônio Almeida (Titular)
Profa. Dra. Lauriane A. dos Anjos Soares (Titular)
Prof. Dr. Francisco Hevilásio Freire Pereira (Suplente)
Prof. Dr. Roberto Cleiton Fernandes de Queiroga (Suplente)
Prof. Dr. Jussara Silva Dantas (Suplente)

Josinaldo Lopes Araujo Rocha
Coordenador pro tempore do PPGHT/UFCG
Matrícula SIAPE 1647292
Coordenação do Mestrado em Horticultura Tropical
UFCG/ CCTA/Câmpus Pombal, Rua Jario Vieira Feitosa, 1770, Bairro dos Pereiros, 58.840-000, Pombal-PB. Fone (83) 3431- 4000. Ramal
4016. Site: www.ccta.ufcg.edu.br. E-mail: ppght@ccta.ufcg.edu.br.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
CÂMPUS POMBAL
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HORTICULTURA TROPICAL

Espaço reservado ao PPGHT
Inscrição no____________

Data: ____/_____/_______

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados preliminares
Nome do Curso superior concluído:
Ano de conclusão:
Declaração de cor:
Dados Pessoais

Preta ( ) Parda ( ) Amarelo ( )

branco ( ) indígena ( ) Não declarado ( )

Nome Completo:
Nome da mãe:

Nome do Pai:

Local de nascimento (Cidade, Estado/País):

Data de nascimento:

Nacionalidade:

Estado civil:

RG:

Local / Data de emissão:

Passaporte (se estrangeiro):

CPF:
Órgão e data de emissão:

Título de Eleitor:

Zona:

Seção:

Data de chegada ao Brasil:

Certificado de Reservista:

Endereço:
Cidade/Estado/País:

CEP:

E-mail:

Telefone: (

)

Atividade Profissional
Instituição/Empresa:

Cargo:

Endereço Comercial:
Cidade/Estado/País:

CEP:

Data de admissão:

Se selecionado, manterá vínculo empregatício?

(

) Sim

Telefone: (

)

Caso sim, a dedicação ao mestrado será:
( ) Integral
( ) Parcial ____ horas/semana

( ) Não

Declaração
Declaro que esta ficha de inscrição contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios de seleção adotados pela Instituição
e que, em caso de cursar disciplinas do PPGHT, nesta Universidade, me comprometo a cumprir fielmente suas normas no qual solicito minha
admissão.
Pombal, PB, _________de_____________________de__________.

____________________________________________________
Candidato(a)

Espaço reservado a PPGHT
Parecer da Coordenação
Resultado final
Comentários

:
: _____________________________________________________________________________________ ____________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Pombal, PB, _________de_____________________de__________.

____________________________________________________
Coordenador
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Espaço reservado ao PPGHT
Inscrição no____________

Data: ____/_____/_______

ANEXO II
CARTA DE RECOMENDAÇÃO

INFORMANTE*

CANDIDATO

Nome:

Nome:

Titulação:

De onde conhece o (a) candidato (a)?

Instituição:

Principal atividade desenvolvida em comum:

Cargo/função:

*Preferencialmente os candidatos deverão solicitar as cartas de recomendação aos seus professores do curso de
graduação e orientadores/supervisores de outras atividades acadêmicas.

Sr. Informante: No quadro abaixo, favor avaliar o candidato, assinalando com um “X” para cada
característica a ser avaliada, na coluna que melhor representar sua opinião.
CARACTERÍSTICAS
Capacidade para conduzir trabalho acadêmico
Capacidade para expressar-se oralmente
Capacidade para escrever
Motivação
Estabilidade emocional e maturidade
Autoconfiança e independência
Capacidade para trabalho em equipe
Capacidade para ensinar
Talento criativo e inovador
Pontualidade nas atribuições que lhe são dadas
Capacidade para pesquisar

Abaixo Médio Bom Ótimo
da média





































Sem condições
de avaliar

























Se apropriado, responda:

sim

não

não opina

Conforme as informações anteriores, você aceitaria esse candidato em programa de
Pós-Graduação de sua instituição?







No espaço abaixo, por favor, faça qualquer comentário que julgar necessário para auxiliar na
avaliação do candidato.
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LOCAL E DATA:

________________/____/____

ATENÇÃO: Este formulário após preenchimento pode ser remetido via email (ppght@ccta.ufcg.edu.br), preferencialmente em PDF, ou pelos
correios em ENVELOPE LACRADO, diretamente para: Coordenação do
Mestrado em Horticultura Tropical Centro de Ciências e Tecnologia
Agroalimentar Universidade Federal de Campina Grande/Câmpus Pombal
Rua Jairio Vieira Feitosa, 1770. Bairro dos Pereiros. 58.840-000. Pombal-PB.

_________________________
Assinatura do Informante
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CÂMPUS POMBAL
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HORTICULTURA TROPICAL – PPGHT
ANEXO III
PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA

O projeto de Pesquisa científica deverá ter no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) páginas de tamanho A4,
margens de 2,0 cm, corpo do texto escrito com a fonte Times New Roman tamanho 12 pt e espaçamento entre
linhas de 1,5 linhas, com a seguinte estrutura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Título e Resumo (peso 10);
Objetivos gerais e específicos (peso 10);
Justificativa e Relevância Técnico-científica (peso 20)
Referencial Teórico (peso 10)
Material e Métodos (peso 20);
Cronograma de Atividades (peso 10):
Orçamento (peso 10)
Referências Bibliográficas (peso 10)

A formatação e a estrutura do projeto são critérios estabelecidos neste edital que tem como objetivo garantir iguais
condições de avaliação das propostas. O não cumprimento da norma estabelecida é motivo para
DESCLASSIFICAÇÃO do projeto.

DECLARAÇÃO
Declaro que esta proposta de projeto de pesquisa é de minha autoria, que aceito o sistema e os critérios adotados pela
instituição para avaliar-me e que, em caso de cursar disciplinas de Pós-Graduação nesta universidade, assumo o compromisso de
cumprir fielmente seus regulamentos e os do curso no qual solicito minha admissão.
____________________
LOCAL

______________________________

_____________________________________

DATA

*A
versão
deste
formulário
em
formato
doc.
http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=483

ASSINATURA DO CANDIDATO

(Word)

está

disponível
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em:
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ANEXO IV
PONTUAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR E DO CURRICULUM VITAE
Obs: Os documentos comprobatórios deverão ser entregues à Comissão de Seleção por ocasião da Entrevista.
1. NOME DO CANDIDATO:
2. COEFICIENTE DE RENDIMENTO ACADÊMICO (CRA/CRE):
Pontos por
atividade

Máximo de
atividades

15,0
2,0

1
2

6,0

6

5,0

6

2,0

4

3.2.4. Ensino de segundo grau (pontos por semestre), comprovado por carteira de
trabalho ou contra de trabalho
3.2.5. Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação

2,0

4

3,0

8

3.2.6. Banca em especialização (pontos por banca)

1,0

4

3.2.7. Banca em trabalho de conclusão de graduação (pontos por banca)

0,5

4

4,0

6

3. ITENS AVALIADOS NO CURRICULUM VITAE

Pontuação
obtida

3.1. Qualificação acadêmica relacionada à área de concentração do Programa
3.1.1. Curso de Especialização (>360h)
3.1.2. Crédito em disciplina de Mestrado como aluno especial (disciplina 60h/a)
3.2. Atividades de ensino e outras relacionadas
3.2.1. Ensino em especialização (pontos por disciplina de 60h/a), comprovado por
carteira de trabalho ou contrato de trabalho
3.2.2. Ensino em curso de graduação (ponto por semestre), comprovado por carteira de
trabalho ou contra de trabalho
3.2.3. Monitor em disciplina de graduação (pontos por semestre)

3.3. Atividades de pesquisa relacionadas à área de concentração
3.3.1. Iniciação cientifica (pontos por semestre), comprovada por certidão dos programas
institucionais ou da unidade acadêmica.
3.3.2. Artigos publicados em periódicos nos últimos cinco anos com Qualis
A1 = 20 pontos; A2 = 17 pontos; B1 = 14 pontos; B2 = 12 pontos; B3 = 8 pontos; B4 =
6 pontos e B5 = 2 pontos. Classificação disponível em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/li
staConsultaGeralPeriodicos.jsf
Obs: Escolha a área de avaliação CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
3.3.3. Participação em evento científico e internacional
3.3.4. Participação em evento científico nacional
3.3.5. Participação em evento científico local ou regional

10
De acordo
com o
Qualis
CAPES
2013-2016
0,75
0,50

5
5

0,25

5

3.3.6. Publicação de Resumos expandidos ou trabalho completo em evento internacional
2,0
10
10
3.3.7. Publicação de Resumos expandidos ou trabalho completo em evento nacional
1,5
3.3.8. Publicação de Resumos expandidos ou trabalho completo em evento local ou
10
1,0
regional
3.3.9. Publicação de Resumos em evento internacional
0,75
10
3.3.10. Publicação de Resumos em evento nacional
0,50
10
3.3.11. Publicação de Resumos em evento local ou regional
0,25
10
3.3.12. Livro Publicado com ISBN
5,0
1
2,0
2
3.3.13. Capítulo de livro com ISBN publicado (pontos por capítulo)
8,0
3
3.3.14. Registro de Patente (pontos por item)
3.3.15. Palestras ou similares proferidas em eventos científicos Internacionais ou
2,0
5
nacionais na área de Ciências Agrárias I
3.4 Outras atividades
3,5
6
3.4.1 Participação no Programa de Ensino Tutorial (PET) (pontos por semestre)
OBS: A nota do Curriculum vitae será calculada de acordo com os seguintes procedimentos:
I – Sequenciam-se os candidatos na ordem decrescente do total de pontos obtidos neste item, correspondente à contagem conjunta de
pontos atribuídos pela Comissão no item 3 desta tabela;
II – Atribui-se nota 100 (cem) ao candidato com pontuação máxima;
III – As demais notas são atribuídas proporcionalmente, com base na pontuação do candidato, em relação ao máximo, considerando
até a primeira casa decimal.
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ANEXO V
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Atividade

Data/período

Período de inscrições

15/10 a 23/11/2018

Resultado da homologação das inscrições

27/11/2018

Pedido de reconsideração da homologação das inscrições

28/11 e 29/11/2018

Resultado final da homologação das inscrições

30/11/2018

Entrevista com os candidatos

04/12 e 05/12/2018

Entrega dos documentos comprobatórios do Curriculum Vitae

04/12 e 05/12/2018

Divulgação do Resultado da seleção

11/12/2018

Interposição de recurso do resultado da seleção

12/12 e 13/12/2018

Divulgação do Resultado Final

A partir de 21/12/2018

Período de Matrícula Institucional

25 a 28/02/2019

Início das aulas do período 2019.1

11/03/2019
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ANEXO VI
REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO
Eu,__________________________________________________________,CPF__________________,
venho nesta data Recorrer à Comissão de Seleção
do:_______________________________________________________(indeferimento de inscrição ou
do Resultado Final), referente ao Edital __________ do Programa de Pós-Graduação em Horticultura
Tropical do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de Campina
Grande.
A fundamentação deste pedido está respaldada nos termos deste Edital e nas resoluções pertinentes desta
Universidade, conforme é descrito a seguir (argumente seu pedido utilizando o espaço reservado abaixo).

Nestes termos, pede deferimento.

Pombal - PB, ____ de _________________ de 2018.

____________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)
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