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ANEXO II
TERMO DE DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO


À Divisão de Mobilidade para o Exterior/SRI,

Eu,__________________________________________________, candidato(a) do processo seletivo para o edital nº___________, CPF nº __________________, sob a matrícula nº ________________ na Universidade Federal do Espírito Santo, venho por meio deste apresentar minha desistência diante do(s) seguinte(s) motivo(s):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaro ter ciência de que esta decisão não poderá ser retificada, de que não poderei retornar ao processo seletivo em caso de arrependimento e das penalidades estabelecidas pelo edital em questão.

Vitória/ES,_____de______________de 20__.
















ANEXO III
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

À Divisão de Mobilidade para o Exterior/SRI,

Eu,__________________________________________________, candidato(a) do processo seletivo para o edital nº________, CPF nº __________________, sob a matrícula nº ________________ na Universidade Federal do Espírito Santo, venho por meio deste apresentar o seguinte recurso:  

	Motivo do recurso (indique que item do Edital você considera que foi descumprido)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Justificativa fundamentada (diga por que você acha que o item foi descumprido)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você pretende que seja reconsiderado)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vitória/ES,_____de______________de 20__.











ANEXO IV
AUTO-DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA BÁSICA EM IDIOMA ESPANHOL

(Favor preencher digitalmente, imprimir e assinar)

Em atenção ao Edital XXXX, eu, _______________________________, matrícula na Ufes nº __________________, declaro que atendo ao pré-requisito exigido de possuir domínio básico no idioma espanhol, conforme discriminado abaixo:
NÍVEL BÁSICO: É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto.

Por ser verdade, firmo o presente.

Local: ___________________		   Data: ____/_____/________

___________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

