
ANEXO 01 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
Nº 003/2018/DAEST/PROGESP 

MONITORIA AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS 
DO DESENVOLVIMENTO E COM ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO 

 
Unidade: (   ) Coari   (   ) Manaus 

Bolsa Monitoria EuApoio Itinerante: Manhã  (   ) Tarde (   ) - Código da vaga o qual irá concorrer: 01 (   )   02 (   ) - 
Ver Quadro I. 
Ou 
 

Bolsa Monitoria EuApoio Sala de Aula/Extraclasse: Manhã  (   ) Tarde (   ) - Código da vaga o qual irá concorrer:  
01 (   )      02 (   )     03 (   ) - Ver Quadro II. 
 

Nome / No. de Matrícula: 

Curso/Turno:  Período: 

Turma (matricula em 2018.2): Possui conhecimento de LIBRAS: (   ) sim (   ) não        

Possui deficiência: (   ) sim (   ) não         Em caso positivo, qual? 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Estado: 

Telefone fixo: Celular: E-mail: 

Cursa outra graduação em Instituição de Ensino Superior: (   ) sim (   ) não         

Está inadimplente com qualquer programa de bolsa acadêmica: (   ) sim (   ) não         

Possui outra bolsa: (   ) sim (   ) não         

Possui disponibilidade de no mínimo 20 (vinte) horas semanais: (   ) sim (   ) não         

Qual o objetivo em concorrer a monitoria? 

 

 

 

Eu, acima identificado, DECLARO que as informações prestadas nessa Ficha de Inscrição são verdadeiras e, caso venha a 
ser selecionado(a) na etapa de análise documental (ficha de inscrição), na análise curricular e/ou na Entrevista são de minha 
inteira responsabilidade e sujeitas às penalidades previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Lei nº 2848/40), in 
verbis:  
“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deva constituir, ou nele inserir, fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que deva ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Pena - Reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa se o documento é público, e reclusão de 01 
(um) a 03 (três) anos e multa se o documento é particular”.  
DECLARO, ainda, ter total conhecimento do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018/DAEST/PROGESP e que aceito 
todas as regras e condições nele estabelecidas, bem como as atribuições do monitor e ciência para permanência no 
Programa.  
 

______________________, ______de _________________de 201__.  
 
 

 
 

(assinatura do Requerente) 
 

Inserir o currículo e as comprovações deste em anexo a esta ficha. 
 

 


