FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ALUNOS - PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 2018/CAPES/UMESP
1 – Dados Acadêmicos e de vinculação ao Subprojeto Curso de Matemática:
Nome do(a) Aluno (a): _________________________________________________________________
Nome da mãe: _____________________________________________________________________
Licenciatura: Matemática

Semestre:______________

Número de matrícula____________

2 - Dados pessoais:
Identidade/nº:________________

Órgão emissor:___________

Data da emissão:_________

CPF: __________________________
Título eleitoral: __________________________
Naturalidade: _____________________________
Data de Nascimento:____/_____/________
Endereço: __________________________________________________ nº ______Complemento:____
Bairro:____________________ Município: ________________ CEP: __________-_____
Telefone Residencial: ___________________ Telefone Celular: _______________
E-mail: ____________________________________________________________
Inscrito na plataforma Freire (https://freire2.capes.gov.br): (

) sim

Disponibilidade para dedicação ao Programa Residência Pedagógica -2018/CAPES/UMESP na Escola:
( ) Manhã
( ) Tarde
Indicação de 2 escolas de preferência (do Quadro de escolas parceiras, na 1ª página deste edital)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dados Bancários (conta corrente individual, tipo 001)
Nome do Banco __________________________________
Nº do Banco ________________________
Nº da Agência (SEM O DÍGITO) _______________________
Nº da Conta Corrente (COM O DÍGITO) ____________________________________
OBS.: se você ainda não tem conta aberta em banco, caso seja aprovado(a) deverá providenciar,

imediatamente, a abertura de uma conta, preferencialmente no Banco do Brasil, conta corrente
individual tipo 001 - não serão aceitas contas abertas em lotéricas. Não poderão ser indicadas contas
poupança, conjunta, salário, nem conta de operação 023 da Caixa Econômica Federal (Caixa Fácil).

DECLARAÇÃO
1. Este documento representa a expressão da verdade. Todos os dados nele contidos estão corretos,
podendo ser comprovados a qualquer tempo, mediante diplomas, certidões, atestados ou declarações;
2. Declaro possuir disponibilidade de no mínimo 32 (trinta e duas) horas mensais para o desenvolvimento
das atividades do Programa Residência Pedagógica -2018/CAPES/UMESP;
3. Ainda, nos termos do Programa Residência Pedagógica -2018/CAPES/UMESP, declaro estar ciente de
que qualquer omissão ou falsidade, bem como desatendimento dos prazos ou exigências da
Coordenação Institucional e da Coordenação do Subprojeto, poderá acarretar no cancelamento da minha
bolsa;
4. Declaro, para os devidos fins, que sou beneficiário de outro tipo de bolsa da UMESP ou de outra
Agência de Fomento. Qual: _____________________________________________________
5. Toda e qualquer alteração nos dados dessa ficha de Inscrição será informada à Coordenação do
Subprojeto;
Declaro estar de acordo com todos os requisitos e atribuições exigidas por este Edital para os alunos do
Programa Residência Pedagógica -2018/CAPES/UMESP.
São Bernardo do Campo,

_____/ _____ /__________

___________________________________________
Assinatura do Candidato

-----------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO INSCRIÇÃO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA -2018/CAPES/UMESP.
Nome do Candidato:_______________________________________________________________
São Bernardo do Campo, _____/ ____/_________.
______________________________________________________________________
Nome legível e Assinatura do Responsável pelo recebimento da Inscrição

