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DOCUMENTOS APRESENTADOS NA INSCRIÇÃO 

Conforme a resolução 74/2013 do CONSEPE da UFPB, que regulamenta o Concurso 

Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira do Magistério Superior, em seu CAPÍTULO 

III, Art. 6º, parágrafo I diz que todo os candidatos devem apresentar no ato de inscrição: 

cópias de documentos de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e quitação com as 

obrigações eleitorais e militares (este último para candidatos do sexo masculino). 

Para emissão da quitação eleitoral o candidato deve acessar o seguinte site: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

Para os candidatos que enviaram documentação conforme o item 5.3 do EDITAL REITOR 

N° 58, 6 DE OUTUBRO DE 2021, que diz: 

“ocorrências que impeçam a efetiva inscrição do candidato. 5.3. No ato da inscrição, é necessário 

que o candidato apresente, pessoalmente ou mediante procurador devidamente habilitado, os 

seguintes documentos: I. Requerimento padronizado de inscrição disponibilizado pela Secretaria 

do Departamento responsável pelo concurso e no endereço eletrônico 

http://www.progep.ufpb.br/progep/contents/menu/principal/concursos, em link específico para o 

concurso, o qual deve ser devidamente preenchido e assinado pelo candidato ou seu procurador; 

II. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, cujo valor consta no QUADRO COM 

INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO do item 3.1 deste Edital, o 

qual deverá ser efetuado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, encontrada no 

endereço eletrônico https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, utilizando os 

seguintes dados: a. UG: 153065; b. Gestão: 15231; c. Recolhimento código: 28883-7; d. Número 

de referência: 150647254; e. Competência: mês e ano; f. Vencimento: data do pagamento; g. 

CPF e nome do candidato; III. Cópia de documento oficial de identidade com foto e Cadastro de 

Pessoa Física (CPF)”. 

Favor complementar a documentação exigida pela resolução 74/2013, ou seja, quitação com 

as obrigações eleitorais e militares (este último para candidatos do sexo masculino). 
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