
SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SELEÇÃO COMPLEMENTAR DE BOLSISTAS DO PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL 2015 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Bolsa de Tutoria Presencial 

(preencher e entregar juntamente com os documentos listados ao final deste formulário na Rua da Ajuda, nº 5 – 15º 
andar – sala 6, no período de 10 a 14/08/2015, de 9 às 18h) 

 
Disciplina:       Tutor intérprete de LIBRAS  INSCRIÇÃO nº:415000 __ __ 

Polo:       Mesquita - MES 

 
DADOS PESSOAIS 
 
CPF:       _____________________ 

Identidade:       _____________________  

Órgão Expedidor    _____________________ 

UF:      ______________________ 

Nome:       ________________________________________________________ 

Endereço:      ________________________________________________________ 

Bairro:      __________________________ 

Cidade:      __________________________ 

Estado:      ____ 

CEP:      ________________ 

DDD e Telefone:     _________________________ 

DDD e Telefone Adicional:   _________________________ 

Data de Nascimento:     ________________ 

Email:       ___________________________________ 

Graduação:      (   ) Graduando    (   ) Graduado 

Área:       _________________________________ 

Curso:       _________________________________ 

Universidade Sigla:     ____________________________ 

Universidade Nome:     ___________________________________ 

Natureza Da Instituição:    (   )Federal (   )Estadual (   )Municipal (   )Particular 

Período que cursa em 2015:    ______________________ 

Ano de Conclusão(ou previsão) da Graduação:  __________________ 

 
Documentos anexados: 

1. (   )Curriculum Vitae documentado;  

2. (   )Original e cópia de documento oficial de identidade com foto; 

3. (   )Cópia do CPF;  

4. (   )1 (uma) foto colorida recente 3X4;  



5. (   ) Cópia de comprovante de residência;  

6. (   ) QUANDO GRADUADO: cópia de diploma ou declaração ou certidão emitidos pela instituição de 

ensino superior onde o candidato estudou que comprove a conclusão do curso de nível superior em 

estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação;  

     (   ) QUANDO GRADUANDO: declaração da Coordenação do Curso de que está com matrícula ativa e 

cópia do Histórico Escolar. Serão aceitos os Históricos Escolares extraídos dos sites oficiais das instituições 

públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação.  

7. (   )Declaração de próprio punho de não ter sido afastado de função pública por nenhum órgão/entidade 

da administração pública do estado do Rio de Janeiro;  

8.  (   )Declaração de que, no caso de aprovação, proverá os custos de transporte para o polo para o qual se 

inscreveu. 

 
 
Declaro estar ciente das regras gerais do curso dispostas no site, no Edital e nas orientações da Direção do curso. 
Declaro, ainda, que tenho dias e horários livres para atuar nas aulas no(s) dia(s)/horário(s)  referente(s) ao polo de 
minha inscrição. 
  

Rio de Janeiro, ______  de  agosto  de 2015 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SELEÇÃO COMPLEMENTAR DE BOLSISTAS DO PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL 2015 

 
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 
 

INSCRIÇÃO nº: 415000 __ __   Tutor intérprete de LIBRAS 
 
NOME: _______________________________________________________________________________________ 
 
 
RECEBIDO EM: ___/____/2015   ASSINATURA: __________________________ 


