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ANEXO V – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - EDITAL Nº 03/2020 

  

Este formulário contém os dados e documentos que serão solicitados no momento da inscrição 
via peticionamento eletrônico. 
Lei atentamente os Anexos IV e V deste Edital e organize os dados e as cópias digitalizadas 
(formato PDF) dos documentos comprobatórios para facilitar sua inscrição. 
Serão considerados para pontuação referente à análise curricular os comprovantes legíveis que 
constarem como anexos na petição de inscrição, assim, confira a visualização dos documentos 
antes de anexá-los. 
  
DADOS SOBRE O ESTÁGIO PRETENDIDO 
Inscrição para processo seletivo de estágio: (   ) ensino médio      (   ) educação superior     
Se educação superior, indicar apenas 1 (uma) área de atuação pleiteada (conforme Anexo I do 
Edital): _______________________________  
Disponibilidade de horário para estágio: (   ) matutino      (   ) vespertino     (   ) indiferente 
  
DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 
Nome:_______________________________________________________________________ 
Data de nascimento: ___________________ 
RG:______________________________ Órgão expedidor: _____________ 
CPF:__________________ 
Sexo: (   ) feminino    (   ) masculino                         
Estado civil: (   ) solteiro        (   ) casado 
Pessoa com deficiência: (   ) não     (   ) sim           Se sim, qual? __________________________ 
  
Autodeclaração referente ao Decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018 
Candidato preto ou pardo:  (   ) sim    (   ) não 
  
Endereço: __________________________________ Complemento: ____________________ 
Bairro: __________________   
Cidade: ______________   UF: ____   CEP: _________________ 
E-mail: ______________________________________ 
Telefone: ______________ Celular: _______________ 
   
DADOS ESCOLARES (obrigatório anexar comprovação: declaração ou comprovante de 
matrícula) 
 
(   ) Nível Médio: 
(   ) Ensino médio regular 
(   ) Ensino médio EJA  
(   ) Ensino médio profissionalizante 
Instituição: _________________________________ 
Endereço: ______________________________ Cidade: __________________ UF:____ 
Ano escolar: ___________ 
Período das aulas: (   ) matutino      (   ) vespertino     (   ) noturno 
 
(   ) Ensino Superior:        (   ) Tecnólogo            (   ) Graduação 
Instituição: _________________________________ 
Endereço: ______________________________ Cidade: __________________ UF:____ 
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Curso: _____________________________________ Semestre matriculado: _________ 
Período das aulas: (   ) matutino     (   ) vespertino     (   ) noturno      (   ) EaD 
  
CURSOS EXTRACURRICULARES (obrigatório anexar comprovação: cópia do(s) certificado(s)) 

Curso Instituição Mês/ano de conclusão Carga horária 

        

        

        

        

  
IDIOMAS (obrigatório anexar comprovação: certificado, diploma ou declaração de conclusão 
de curso/módulo de idioma estrangeiro) 
Acrescentar o idioma de acordo com sua fluência e leitura (plena, suficiente, regular, fraca). 

Língua estrangeira Fluência (conversação) Leitura e escrita 

      

      

      

  
EXPERIÊNCIAS (obrigatório anexar comprovação: carteira de trabalho ou declaração de tempo 
de trabalho, de estágio ou serviço voluntário da empresa ou instituição) 

Tipo (estágio, atividade profissional ou 
trabalho voluntário) 

Empresa ou 
instituição 

Data de 
entrada 

Data de 
saída 

        

        

        

        

  
  
  

 


