SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO GERAL PRONATEC 2018

CHAMADA INTERNA Nº 01/2018 - PRONATEC/MEDIOTEC/IFBA
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA BOLSAS DE EXTENSÃO EM PRÁTICAS PROFISSIONAIS
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
(preencha no computador, imprima e assine as declarações)
1. Nome completo

2. Curso

3. Número de matrícula

4. Email

5. Telefone (com código de área)
( )

6. Número da carteira de iden dade

7. Número do CPF

8. Requisitos para seleção (leia com atenção)
Para candidatar-se a esta Seleção, o estudante deve preencher os seguintes requisitos:
a) entregar no local de inscrição, no prazo estabelecido no respec vo edital:



documento FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. O documento deve estar impresso, preenchido e assinado;



documento TERMO DE COMPROMISSO. O documento deve estar impresso, preenchido e assinado;



cópia do histórico escolar atualizado com média;

b) estar regularmente matriculado nos cursos PRONATEC/MEDIOTEC/IFBA
c) dispor de 20 horas semanais para dedicar às a vidades rela vas ao projeto/programa de extensão do edital
disputado.

9. Declaração de ciência das condições de inscrição
Declaro:
(a) que estou ciente de todos os requisitos exigidos para candidatar-me a essa seleção no âmbito do Edital N°01/2018,
(b) que preencho todos os requisitos acima referidos;

10. Disponibilidade de horários – marque com “x” todos os seus horários disponíveis
(a disponibilidade poderá ser considerada para a seleção)

Salvador,

de novembro de 2018.

__________________________________________________________________________
assinatura do candidato

__________________________________________________________________________
assinatura do responsável pela inscrição

(Preencha o recibo abaixo; depois, peça ao responsável por receber sua inscrição, que o destaque e assine)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)

RECIBO DE INSCRIÇÃO
Recebi do estudante
sua
inscrição como candidato a SELEÇÃO DE ALUNOS PARA BOLSAS DE EXTENSÃO EM PRÁTICAS
PROFISSIONAIS, no âmbito desse Edital.
Salvador,

de novembro de 2018.

________________________________________________________________________________
Nome de quem recebeu a inscrição
________________________________________________________________________________
Assinatura de quem recebeu a inscrição

