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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

           

   

Ao Presidente da Comissão Eleitoral, 

________________________________________________________, matrícula UEZO 

_______________, docente do quadro ativo e efetivo da UEZO, vem requerer a V. Sa. a 

inscrição como candidato à vaga de Representante Docente do CONSU da unidade 

universitária de _________________________________________________________, 

para o período _____20_____/____20_____ 

                                       mês              ano       mês          ano 
E 

________________________________________________________, matrícula UEZO 

_______________, docente do quadro ativo e efetivo da UEZO, vem requerer a V. Sa. 

sua inscrição como candidato à vaga de Vice-representante Docente do CONSU da 

unidade universitária de 

________________________________________________________________, para o 

período _____20_____/____20_____) 

                      mês              ano       mês          ano 
 

Declaramos, pelo presente, ciente das condições expressas pelo Regimento Interno 

Eleitoral que estabelece a presente eleição, comprometendo-nos a acatá-los e, caso 

eleito, bem cumprir o mandato.  

 

Segue anexo a este Requerimento 01 (uma) cópia do RG do candidato a Representante 

Docente do CONSU e 01 (uma) do candidato a Vice-representante Docente do CONSU. 

 

Nestes termos, 

Pedimos e aguardamos o deferimento. 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________________ de 20____. 

 

 

___________________________________________ 

(assinatura do(a) candidato(a) a Representante Docente do CONSU) 

 

___________________________________________ 

(assinatura do(a) candidato(a) a Vice-Representante Docente do CONSU) 

 

ANEXO: Cópias de RG. 

 

 

 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA VAGA DE 

REPRESENTANTE DOCENTE DO CONSU 

Número de inscrição da chapa 
 

 

 
 

 

 
(preenchimento pela SECON) 
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Ao Presidente da Comissão Eleitoral, 

 

________________________________________________________, matrícula UEZO 

_______________, docente do quadro ativo e efetivo da UEZO, vem requerer a V. Sa. a 

inscrição como candidato à vaga de Representante Docente do COEPE da unidade 

universitária de _________________________________________________________, 

para o período _____20_____/____20_____ 

                                       mês              ano       mês          ano 
E 

________________________________________________________, matrícula UEZO 

_______________, docente do quadro ativo e efetivo da UEZO, vem requerer a V. Sa. 

sua inscrição como candidato à vaga de Vice-representante Docente do COEPE da 

unidade universitária de 

________________________________________________________________, para o 

período _____20_____/____20_____) 

                      mês              ano       mês          ano 
 

Declaramos, pelo presente, ciente das condições expressas pelo Regimento Interno 

Eleitoral que estabelece a presente eleição, comprometendo-nos a acatá-los e, caso 

eleito, bem cumprir o mandato.  

 

Segue anexo a este Requerimento 01 (uma) cópia do RG do candidato a Representante 

Docente do COEPE e 01 (uma) do candidato a Vice-representante Docente do COEPE. 

 

Nestes termos, 

Pedimos e aguardamos o deferimento. 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________________ de 20____. 

 

 

___________________________________________ 

(assinatura do(a) candidato(a) a Representante Docente do COEPE) 

 

___________________________________________ 

(assinatura do(a) candidato(a) a Vice-representante Docente do COEPE) 

 

ANEXO: Cópias de RG. 

 

 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA VAGA DE 

REPRESENTANTE DOCENTE DO COEPE 

Número de inscrição da chapa 

 
 

 

 
 

 

(preenchimento pela SECON) 
 


