MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

REQUERIMENTO DE USO DE NOME SOCIAL
1.
2.
3.
4.
5.

Para requerer o uso de nome social você deverá estar inscrito no Processo Seletivo;
Imprimir e preencher atentamente este formulário. O não preenchimento correto das informações inviabilizará a COPESE de providenciar o
uso do nome social.
Anexar uma cópia do documento de identidade do(a) candidato(a). No caso em que o solicitante for menor de 18 anos de idade, deverá ser
anexado, também, a cópia do documento de identidade do responsável.
Comparecer nos endereços, horários e dias descritos no Edital do Processo Seletivo em vigor e apresentar este formulário preenchido,
assinado e com anexo(s);
É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) as informações apresentadas.

À COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO – COPESE

Eu, __________________________________________________________, CPF _______________________,
nome civil do(a) candidato(a)

inscrito(a) no Processo ______/____ sob nº de inscrição __________________________, venho requerer o uso do meu
ano/semestre

nome social em todas as etapas do processo seletivo em questão.

NOME SOCIAL: ___________________________________________________________________________________
nome completo em letras de forma

Telefone do(a) candidato(a): _______________________ E-mail do(a) candidato(a): ____________________________

_____________________, ____ de _______________ de ______
Local

Dia

Mês

Ano

___________________________________
Assinatura do(a) requerente

_______________________________________
Assinatura dos pais ou responsável
(Caso o solicitante seja menor de 18 anos)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Via do candidato
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

COMPROVANTE DE ENTREGA DO REQUERIMENTO DE USO DE NOME SOCIAL

Nome civil do(a) Candidato(a):__________________________________________ CPF: ________________________

ATENÇÂO:
1.
2.
3.

O não preenchimento correto das informações acima solicitadas inviabilizará a COPESE de providenciar o uso do nome social.
É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) as informações apresentadas.
O resultado do deferimento/indeferimento da solicitação de uso de nome social estará disponível no menu “Atendimento ao Candidato” no
site http://copese.ifsudestemg.edu.br/ , na data prevista no edital do certame.

_____________________, ____ de _______________ de ______
Local

Dia

______________________________________________________
Carimbo da instituição e assinatura do servidor

Mês

Ano

