ANEXO XI – MODELO DE PROCURAÇÃO PESSOA FÍSICA

Outorgante:

(nome

completo),

(nacionalidade),

(estado

civil),

(profissão),

portador(a)

do

CPF

nº

______________________, RG nº _________________, expedido pelo (órgão), residente e domiciliado(a) a (rua,
avenida,

etc.)

______________________________,

bairro

__________________,

município

______________________, Estado ______, CEP _____________, telefone ____________, pelo presente
instrumento nomeia e constitui como seu (sua) bastante Procurador(a) (Outorgado) (nome completo),
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do CPF nº ______________________, RG nº
_________________,

expedido

pelo

(órgão),

residente

e

domiciliado(a)

a

(rua,

avenida,

etc.)

______________________________, bairro __________________, município ______________________,
Estado ______, CEP _____________, telefone ____________, com poderes para representar o outorgante
perante o Serviço de Gestão Acadêmica (SEGAC) da Coordenação de Ensino, para requerer/solicitar
matrícula no Curso ___________________________________________, oferecido pelo INCA, podendo assinar
todos os documentos necessários para efetivação da mesma; firmar compromissos ou acordos, assumindo,
inclusive, compromisso para entrega de eventuais documentações; e, ainda, caso necessário, solicitar o
trancamento da matrícula junto ao SEGAC/COENS, enfim, todos os atos necessários ao fiel cumprimento do
presente instrumento, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento,
cessando os efeitos deste a partir de (dia/mês/ano).

__________________________, ______de ___________________ de ______

________________________________________________________
(Assinatura do Outorgante)

ANEXO XII – CRONOGRAMA

ETAPAS

INÍCIO

FIM

Inscrições na internet

13/09/2017

08/10/2017

Data limite para pagamento de taxa de GRU

09/10/2017

09/10/2017

Pedido de isenção de taxa de inscrição

13/09/2017

18/09/2017

Resultado dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição

20/09/2017

Recurso dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição

21/09/2017

Resultado dos recursos dos pedidos de isenção
de taxa de inscrição

26/09/2017

Solicitação de atendimento
realização das provas

13/09/2017

06/10/2017

Alteração de dados cadastrais incorretos

13/09/2017

06/10/2017

Prazo final para envio de documentos
necessários à concessão de atendimento
especial para a realização das Provas

06/10/2017

Relação Preliminar das Inscrições Homologadas

16/10/2017

Recurso contra a relação
Inscrições Homologadas

17/10/2017

especial

preliminar

para

das

Homologação final das inscrições

22/09/2017

18/10/2017

20/10/2017

ETAPAS

DATAS

Disponibilização do Cartão de Convocação para
Provas

07/11/2017

Aplicação das Provas

19/11/2017

LOCAIS

2

ETAPAS

DATAS

Resultados preliminares das notas das provas
discursivas.

30/11/2017

Interposição de recurso contra o resultado
preliminar das notas das provas discursivas

30/11/2017

LOCAIS

31/11/2017

09/12/2017

Resultado final das provas discursivas

ETAPAS

Matrícula
Reclassificação

DATAS

LOCAIS

07/02/2018

SEGAC

16/02 a
31/03/2018

SEGAC

HORÁRIOS
ETAPAS

DATAS

(Horário de Brasília)
LOCAIS

INÍCIO DOS CURSOS

01/03/2018

9h

Auditório do 8º
andar do
HCI/INCA

3

