
UFAL 

Número de vagas:  

17  

Ações afirmativas:  

8 (3 vagas para negros, 2 vagas para indígenas, 2 vagas para pessoas com 

deficiência, 1 vaga para funcionário da UFAL) 

 

Dia da aula Presencial: Quarta-feira  

 

Proficiência de idioma:  

Inglês. A comprovação de proficiência poderá ser realizada por intermédio de 

certificação concedida por uma instituição de ensino de língua estrangeira, como 

TOEFL, IELTS, Cambridge (FCE, CAE ou CPE) ou TOEIC ou ainda por uma 

declaração emitida por uma universidade federal brasileira até o 12º mês do 

curso.  

 

Documentos necessários para matrícula:  

No ato da matrícula, o(a) candidato(a) deverá apresentar toda a documentação 

exigida em Edital de Seleção, não sendo admitida a apresentação posterior de 

documentos.  

 

a) Formulário para registro acadêmico preenchido (site PROFBIO UFAL - 

Formulários); 

b) Uma foto 3x4; 

c) Documento de identidade, original e cópia; 

d) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, original e cópia; 

e) Comprovação de serviço militar ou reservista para candidatos brasileiros do 

sexo masculino, original e cópia; 

f) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição para candidatos 

brasileiros, original e cópia; 

g) Comprovante de residência, original e cópia; 

h) Diploma original e cópia (frente e verso) de curso superior em Ciências 

Biológicas, Biologia ou Ciências com habilitação em Biologia, devidamente 

https://icbs.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/mestrado-profissional-em-ensino-de-biologia-em-rede-nacional-profbio/documentos/formularios-1/formulario-de-matricula/view


registrado no Ministério da Educação ou Certidão de Conclusão de Curso de 

Graduação (validade de 6 meses com todas as informações do curso e deixando 

claro que o(a) aluno(a) colou grau, não pode provável concluinte ou com colação 

marcada); 

i) Histórico escolar da Graduação, original e cópia; 

j) Declaração do(a) diretor(a) da escola ou órgão competente comprovando que 

o(a) candidato(a) aprovado(a) é professor(a) em Escola da Rede Pública de 

Ensino do Brasil, regularmente admitido e encontra-se em efetivo exercício em 

sala de Ensino Médio, ministrando aulas de Biologia; 

k) Comprovante(s) do(s) tempo(s) de serviço como docente no serviço público; 

l) Termo de compromisso assinado assumindo a responsabilidade de estar em 

sala de aula do Ensino Médio, ministrando aulas de Biologia durante, pelo 

menos, os próximos 4 semestres, sob condição de permanência no PROFBIO 

(site PROFBIO UFAL - Formulários). 

OBS: Caso o(a) candidato(a) já possua comprovante de proficiência em língua 

inglesa, o mesmo pode ser entregue no ato da matrícula. 

https://icbs.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/mestrado-profissional-em-ensino-de-biologia-em-rede-nacional-profbio/documentos/formularios-1/termo-de-compromisso/view

