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FICHA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do candidato:  

Celular:                                                        Residencial:  _________________ Outro:  ________________  

E-mail:  

CPF:  

 

2. VÍNCULO INSTITUCIONAL 

     É docente do Senac? 

     (    ) Não (    ) Sim  Qual unidade? Carga horária semanal:  

 

Já prestou serviço para o Senac São Paulo? 

     (    ) Não 

     (    ) Sim, como Pessoa Física.   CPF: _______________________ - ________   

Data da última prestação de serviço: __________/__________/__________ 

     (    ) Sim, como Pessoa Jurídica.  CNPJ: _______________________ / ________  

Nome fantasia: _____________________________________________________ 

É ex funcionário do Senac São Paulo? 

(    ) Não 

(    ) Sim, período que consta na carteira de trabalho:  _________/_______/_________ a _________/________/_________ 
      

Ultimo cargo:_______________________________________________________ 
 
3. INSCRIÇÃO 
 

Se inscreveu para disciplinas em mais de uma unidade neste processo seletivo? 
 
(   ) Não               (   ) Sim 
 
Nome (s) da (s) disciplina (s) e unidade (s) ___________________________________________________________________ 
 
Possui alguma deficiência? 
 
(    ) Não               (   ) Sim      Qual? ______________________________________ 
 
Necessita de alguma adaptação (recurso tecnológico ou apoio) para participação no processo em uma eventual convocação? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
4.  VAGA A QUE ESTÁ CONCORRENDO 

 

Modalidade 
Número 

do anexo 
Disciplina Curso 
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5. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO       
 

A (s) inscrição (ões) deve (m) ser entregue (s) na unidade em que a (s) disciplina (s) é (são) ofertada (s). 
Caso faça a inscrição para mais de uma disciplina: 
> Encaminhar somente uma via dos documentos com asterisco em cada unidade de inscrição; 
>Quando o diploma for emitido no exterior, é necessário documento que comprove sua convalidação em território 
nacional.  

 
 

   Para uso do RH 

* 1 cópia - RNE com visto permanente (candidato estrangeiro)  

* 1 cópia - Diploma de graduação (cópia frente e verso)  

* 1 cópia - Diploma e Histórico de Especialização –  mínimo 360 horas, devidamente comprovado  

* 1 cópia - Diploma ou comprovante de Mestrado (cópia frente e verso)  

* 1 cópia - Diploma ou comprovante de Doutorado (cópia frente e verso)  

01 Formulário de Declaração de não parentesco preenchida e assinada “para cada inscrição”  

01 Formulário de Declaração de conhecimento das etapas do processo seletivo assinada “para cada inscrição”  

01 Formulário de Declaração de adimplência “para cada inscrição”  

01 via do Currículo Lattes para cada inscrição atualizado no mínimo em ago/2014  

01 formulário de Plano de Ensino assinado “para cada inscrição”  

01 (um) exemplar do portfolio atualizado para as disciplinas do Bach em Audiovisual ou Tecnologia em 
Produção Multimídia se solicitado na disciplina  

 

 
Todos os comprovantes de escolaridade, exceto graduação, serão aceitos de no máximo um ano a contar da data de término do 
curso. Nos casos de titulação obtida fora do país, apresentar respectiva convalidação por programa de pós-graduação 
recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
 
 

Se for docente do Senac, entregar apenas o  Formulário de “Declaração de conhecimento das etapas do processo 
seletivo” assinado, Plano de ensino e Currículo Lattes, caso contrário considerar para a inscrição todos os documentos 
acima descritos. 

 
 
6.  DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO CANDIDATO 

 
Declaro que estou plenamente ciente e de acordo: 
 

a) que as informações prestadas na documentação exigida para efetivação dessa inscrição são verdadeiras; 
 
 
b) com os dados referentes a este processo seletivo do Centro Universitário Senac e com as normas que o regem, 

disciplinadas no Edital publicado; 
 

 
c) que a minha inscrição, ora pleiteada, está sujeita a indeferimento em caso de  descumprimento do constante no edital 

supracitado. 
 
 

São Paulo,_______ de _________________________ de 2014. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura Candidato 


