
PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019
NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROJETO DE ESTRUTURAS

MODALIDADE MESTRADO PROFISSIONAL DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFRJ

MODELO DE   CURRICULUM VITAE  

1- Dados Pessoais
Nota: Formato Livre

2- Escolaridade
 Curso de Graduação – Anexar Histórico Escolar da Graduação.
 Cursos de Especialização (MBA, outros) – Apresentar cópia do certificado de conclusão do
curso com a carga horária efetivamente cursada e folha de rosto da monografia aprovada e folha de
assinatura da Banca Examinadora.

1- Experiência Profissional
 Empresa (citar o período)

- Atividade Administrativa
- Consultoria
- Atividade técnica
- Outras

 Pesquisa (citar o período)
- Atividade de Pesquisa

 Ensino  (citar  o  período  e  número  de  disciplinas  quando  o  período  for  de  curta
duração)

- Prof. Ensino Superior
- Prof. Ensino Médio

Nota: Anexar documentação comprobatória da atividade desenvolvida. No caso de ter havido
vínculo empregatício, anexar cópias da carteira de trabalho.

1- Publicações:
 Resumos em anais (Congressos, Encontros, Simpósios, ..)
 Trabalhos completos em anais (Nacional e Internacional)
 Trabalhos completos em revistas
 Relatórios e Notas técnicas
 Patentes (Depositada e Concedida) – apresentar cópia do registro/pedido de patente no
INPI, onde conste nomes de autores e colaboradores

.
Nota: Anexar  cópia  da  íntegra  de  cada  trabalho  Trabalhos  de  conteúdo  semelhante,  a
critério da comissão de seleção, poderão não ser considerados.

1- Atividades Complementares:
Cursos Extracurriculares – apresentar cópia do certificado de conclusão com carga horária
especificada.
Aprovação em concurso público – apresentar cópia de documento (Diário Oficial, Carta,
Telegrama, etc.) que comprove a aprovação no concurso.
Prêmios – apresentar cópia de documento que comprove a premiação
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