
 

COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE 2019 
EDITAL 11/2018 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE USO DE NOME SOCIAL 
 

Conforme Edital 11/2018, Item 4.14: “De acordo com o Decreto n° 8.727/2016 e Resoluções n° 06/2015 e 
04/2017 CONSU/UFJF, é facultado, ao candidato travesti ou transexual, a inscrição com o uso do nome 
social (nome pelo qual prefere ser chamado cotidianamente e que reflete sua identidade de gênero) em 
contraste com o seu nome oficialmente registrado na certidão de nascimento, desde que, após realizar 
sua inscrição, solicite atendimento pelo nome social através de formulário próprio, disponibilizado no 
site da COPESE, das 12h do dia 07/01/2019 às 18 horas do dia 18/01/2019 para análise e deferimento.” 
 
Para dar continuidade a sua solicitação do uso do nome social o candidato deverá: 
• enviar pelos Correios, na modalidade de Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), este 

Formulário devidamente preenchido e cópia do documento de identidade do candidato, com data de 
postagem até 18 de janeiro de 2019, para o endereço: Universidade Federal de Juiz de Fora – 
Coordenação Geral de Processos Seletivos – COPESE, Avenida Presidente Costa e Silva, 1518 – 2º 

andar, Bairro São Pedro, Juiz de Fora – MG, CEP 36037-000. Além do endereçamento, escrever também 
no envelope: “Assunto: Solicitação de Uso de Nome Social – Residência Docente 2019”; ou 

• entregar pessoalmente este Formulário devidamente preenchido e cópia do documento de identidade 

do candidato, na Central de Atendimento, Campus Juiz de Fora, no prédio da Reitoria da UFJF, Campus 
Universitário, Bairro Martelos, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 18h, até 18 de janeiro de 2019. 

 

Nome Social:  

Nome Civil: ____________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/__________ CPF: _______________________ 

E-mail: ______________________________________  Telefone(s): _______________ / _______________ 

 

Declaro que estou inscrito no PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE 2019  
e venho por meio deste solicitar inclusão do meu nome social para identificação pessoal durante o 
referido processo seletivo, nos termos do Decreto n° 8.727/2016 e Resolução n° 06/2015 CONSU/UFJF. 
 
 
 
 

_________________________, _____ de ______________ de 2019 
 
 
 

_________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 


