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PROCESSO SELETIVO

A Coordenação de Redes (CORED) da Superintendência de Tecnologia da Informação
(STI) da Universidade Federal de Sergipe comunica que estarão abertas inscrições para a
seleção de estudantes para atuar como bolsistas do Programa de Apoio a Aprendizagem
Profissional (PRODAP), de acordo com a Resolução Nº  11/2018/CONSU.

1 – DO PROGRAMA E DO PLANO DE TRABALHO

1.1.  O Programa de Apoio do Desenvolvimento da Aprendizagem Profissional
(PRODAP), vinculado à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, tem por
finalidade a concessão de bolsas destinadas à participação de estudantes de
cursos de graduação presencial em atividades que propiciem o desenvolvimento
de habilidades voltadas para a complementação da formação profissional.

1.2. A vigência desta  bolsa irá até o dia 31/07/2020, considerando a disponibilidade
orçamentária.

1.3.  A carga horária do bolsista PRODAP será a mesma estabelecida para os
discentes da graduação que são bolsistas das agências oficiais de fomento à
pesquisa (20 horas semanais).

1.4. A remuneração dos bolsistas terá como referência o valor da bolsa de iniciação
científica do CNPq. Atualmente o valor da bolsa é de R$ 400,00.
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2 – DAS VAGAS

2.1. Os candidatos  concorrerão  a 0 1  vaga para bolsista  com preenchimento
imediato.

2.2. Cursos que poderão concorrer a esta vaga:

TÍTULO DO PLANO
DE TRABALHO

N° DE VAGAS
BOLSISTAS

CURSO AO QUAL O ALUNO DEVERÁ
ESTAR VINCULADO PARA
CONCORRER ÀS VAGAS

Manutenção da Rede
da UFS 01

Ciência da Computação, Engenharia da
Computação, Sistemas da Informação,

Engenharia Elétrica ou Engenharia
Eletrônica.

3 – REQUISITOS

3.1. Poderão  inscrever-se   no Processo  de Seleção  os  alunos  que  estiverem
regularmente matriculado e cursando o total de créditos do respectivo semestre

letivo,  conforme  projeto  didático-pedagógico  do  seu  curso,  com  previsão  de
conclusão dentro do tempo padrão; 

3.2. Não possuir vínculo empregatício e não receber nenhum outro tipo de bolsa de
instituição pública, no caso de bolsistas remunerados;

3.3. Não possuir outra bolsa ou auxílio que exija carga horária mínima para suas
atividades;

3.4. Não ter sido bolsista PRODAP por mais de 06 (seis) meses no mesmo plano de
trabalho pleiteado;

3.5. Não ter concluído curso de graduação com bolsa ou auxílio de programas da
Assistência Estudantil da UFS e

Parágrafo  único: Será  permitida  participação  de  alunos  que  foram  bolsistas
PRODAP  em  processo  seletivo  de  plano  de  trabalho  diverso  do  executado
anteriormente.

3.6.  Comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica (ter renda per capita*
de  até  1(um)  salário  mínimo  e  meio  através  do  preenchimento  do  cadastro
único.**)  ou  ser  oriundo  de  escola  pública.  A  adesão  ao  cadastro  único  é
obrigatória para todos os estudantes. 

*Renda  per  capita  familiar  é  a  soma  da  totalidade  dos  rendimentos  obtidos  por  todos  os
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membros da família, incluso o estudante, dividido pelo número total de membros da família
que reside no mesmo domicílio.

**O cadastro único consiste num questionário socioeconômico respondido pelo próprio discente
com o objetivo de traçar o perfil  de vulnerabilidade social,  a fim de analisar o atendimento
dos requisitos expressos no PNAES.

OBS: As orientações sobre a adesão ao cadastro único estão disponível  no link:
http://proest.ufs.br/uploads/content_attach/path/10304/manual_sigaa_-_sae_-
_programa_de_assistencia_estudantil.pdf

4 – DAS INSCRIÇÕES

4.1. As  insc r i ções  deverão  se r  rea l i zadas  no  pe r íodo  en t re
06 /09 /2019  e  29 /09 /2019 .  Todo  o  p rocesso  de  insc r i ção  se rá
on l ine .  A  segu i r,  os  passos  que  devem  ser  fe i tos  para  que  a
insc r i ção  se ja  e fe t ivada .

1º  Passo  –  no  S IGAA:  a tua l i za r  os  dados  no  por ta l  do  d i scen te
( renda  fami l i a r  mensa l ,  despesa  fami l i a r  no  S IGAA.  mensa l  e
quan t idade de  membros  do  grupo  fami l i a r,  a lém de  inser i r  os  dados
bancár ios ) ;

2º  Passo  –  no  S IGAA:  ader i r  ao  cadas t ro  ún ico ,  med ian te  o
p reench imen to  de  quest ioná r io  soc ioeconômico,  anexando  os
documen tos  a tua l i zados  (p re fe renc ia lmen te  a rqu ivos  nos
forma tos  . jpeg ,  .png ,  .doc ,  .docx ,  .od t ,  .pd f ,  . z ip ,  . ra r )  so l i c i tados
nos  anexos  des te  ed i ta l .

OBS:  A  adesão  ao  cadas t ro  ún ico  é  ob r iga tó r ia  e  não  se rão
cons ideradas  as  a l te rações  rea l izadas  no  po r ta l  do  d i scen te  após
o  té rmino  do  prazo  do  per íodo  de  insc r i ções .  O  es tudan te  pode rá
ve r i f i ca r  os  documentos  anexados  an tes  de  f i na l i zar  o  per íodo  de
insc r ição.  A lém  d isso ,  deverá  es tar  regu la rmente  ma t r i cu lado  e
cu rsando o  to ta l  de  créd i tos  do  respec t i vo  semest re  le t i vo .

3º  Passo:  p reencher  a  f i cha  de  insc r i ção  que  es tá  d i sponíve l  no
l ink :  h  ttp://www.sistemas.ufs.br/admin/public/questionario/responder/9674968226ca86bb  

4º  Passo:  env ia r  um  e -mai l  pa ra  redes@academico.ufs.br con tendo  em
anexo o  seu  h is tó r i co  esco la r.
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5 – ETAPAS DA SELEÇÃO

5.1. A classificação  dos  discentes será feita por meio da avaliação do histórico
escolar.

ETAPA DESCRIÇÃO DATA

1ª Período de Inscrições. 06/09 a 29/09

2ª Período  de  classificação  dos
candidatos.

30/09

3ª Divulgação  do  Resultado  de
Classificação pelo site http://sti.ufs.br

01/10

4ª Período  de  recursos  para  a  revisão
da  classificação,  que  deverá  ser
entregue na secretaria do STI 

02/10

5ª Homologação  da  classificação  após
os recursos.

03/10

6ª Resultado  da  seleção  após  os
recursos.

04/10

7ª Será  enviado  à  CODAE/PROEST o
resultado desta etapa, para que seja
feita a Avaliação Acadêmica e Análise
Socioeconômica

07/10

8ª Avaliação  Acadêmica  e  Análise
Socioeconômica  de  todos  os
classificados

07/10 a 15/10

9ª Divulgação do Resultado Parcial pelo
site http://sti.ufs.br

16/10

10ª Período  de  Recursos  da  Avaliação
Acadêmica  e  Análise
Socioeconômica  que  deve  ser
entregue na secretaria do STI

17/10 e 18/10

11ª Homologação  do  Resultado  Final
após recursos

21/10 a 23/10

12ª Divulgação  do  Resultado  Final  pelo
site http://sti.ufs.br

24/10

13ª Assinatura  dos  termos  e  Início  das
Atividades.

25/10 a 01/11
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6 – DO DESLIGAMENTO

6.1. O aluno será desl igado do programa nas seguintes si tuações:

a)  Reprovação  em  mais  de  um  componente  curr icular  (discipl ina)  no
semestre  let ivo  ou  em  dois  módulos  ou  equivalentes  por  ciclo  let ivo
anual, no caso de currículos estruturados por blocos anuais;

b) Trancamento da matrícula;

c) Abandono de componente curricular;

d) Perda de vínculo com o curso de graduação;

e) Acúmulo de atividade remunerada de qualquer natureza;

f) Por sol ici tação do aluno;

g) Falta grave ou prática não condizente com o ambiente acadêmico;

h) Por não mais atender às condições de vulnerabi l idade socioeconômica
previstas;

i)  Por queda no rendimento acadêmico sem justi f icativa;

j)  Por fraude documental;

k)  Desinteresse  ou  inaptidão  para  o  desenvolvimento  do  Plano  de
Trabalho;

l)  A pedido  do  setor,  com  justi f icativa  a  ser  analisada  pelo  Coordenador
do PRODAP.

6.2.  Para  o  efet ivo  desl igamento,  é  necessário  entregar  na  Secretaria  da
PROEST o termo de Desl igamento (Anexo VI) devidamente preenchido
e assinado.
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7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A  cri tério  da  PROEST  poderão  ser  solici tados  outros  documentos  ou
informações;

7.1.  Na  falta  de  qualquer  documento  prescri to  neste  Edital  no  sistema
SIGAA,  a  PROEST não  apreciará  a  solici tação,  f icando  o  estudante
automaticamente desclassif icado;

7.2.  As  informações  prestadas  no  questionário  socioeconômico,  bem
como  a  veracidade/autenticidade  da  documentação  comprobatória
requerida  neste  certame,  são  de  inteira  responsabil idade  do
estudante  e  ficarão  sujei tas  ao  Art.  299  do  Código  Penal  brasileiro,
Lei 2848/40:

“Art .  299 – Omitir,  em documento  público ou part icular,  declaração que
dele deva consti tuir,  ou nele inserir,  fazer inserir  declaração falsa ou
diversa  da  que  deva  ser  escri ta,  com  fim  de  prejudicar  direi to,  criar
obrigação  ou  al terar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.
Pena – Reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa se o documento
é  público,  e  reclusão  de  1  (um)  a  3  (três)  anos  e  multas  se  o
documento é part icular.”

Esclarecimentos  e  informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  através
do e-mail  redes@academico.ufs.br  .

7.3.  Os  casos omissos serão resolvidos  pela  Comissão  Permanente de
Acompanhamento do PRODAP.
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ANEXO I

Relação de documentos comprobatórios para análise socioeconômica

1 - Relação de documentos do Candidato:
- Declaração de composição familiar (ver anexo 2);
- Termos de Compromisso de bolsa remunerada de outros programas de agência oficial de fomento
ou da própria instituição (PIBIC, PIBIX, PIBID, PET, PET–Saúde, Monitoria, Bolsa Permanência/MEC,
etc.), se for o caso; 
-  Declaração de Ausência de Carteira de Trabalho,  caso não possua ou Carteira Profissional  de
Trabalho, devendo apresentar fotocópia das seguintes páginas:
- Folha de Identificação (que contém a foto): Frente e Verso; 
- Página que contém o registro atual ou de último emprego, ou a página em branco, caso não possua
nenhum registro [página do contrato de trabalho]. 

Exemplos:

CORRETO: 

INCORRETO: 



Observação: Filhos de Pais Separados: 
- caso não tenha sido concluído o processo de separação, apresentar declaração do juiz informando
o valor da pensão; 
- caso não esteja recebendo pensão, deverá apresentar declaração comprobatória pelo juiz. 

2 - Relação de documentos das pessoas maiores de 18 anos e que residem no domicílio do
candidato: 

- Carteira profissional: apresentar fotocópia das páginas; 
- Da foto;
- Verso da foto; 
- Registro atual e último emprego, ou a página em branco caso não possua nenhum registro (página
do contrato detrabalho). 

3 -  Relação de documentos comprobatórios de renda (para o candidato e os membros da
família): 

3.1 – Empregados com Carteira Assinada:

-  Apresentar  contracheque  atualizado  (referente  aos  últimos  três  meses),  ou  declaração  do
empregador datada do último mês, do candidato e de todas as pessoas que trabalham e moram em
sua casa. 
- Apresentar extrato completo do FGTS, datado do último mês,  fornecido pela  Caixa Econômica
Federal,  ou  através  do  site:  https://servicossociais.caixa.gov.br/internet.do?
segmento=CIDADAO01&produto=FGTS. 

3.2  –  Profissionais  Autônomos:  (Biscateiros,  diaristas,  vendedores,  ambulantes,  pedreiros,
marceneiros, costureiras, proprietário rural e outros)

- O autônomo deverá apresentar declaração, conforme modelo que consta no anexo2. 
- Alvará de funcionamento fornecido pela prefeitura: estabelecimento comercial, barracas de feirantes
e outros. 
- No caso de proprietário rural, apresentar imposto territorial rural (ITR). 

3.3 – Aposentados ou Pensionistas:

- Deverá apresentar extrato de pagamento atualizado (referente aos últimos três meses) fornecido
pelo  INSS,  ou  através  do  site:  https://meu.inss.gov.br/central/index.html?app=hiscre Caso  haja
complementação de aposentadoria, apresentar comprovante.

ATENÇÃO: Não será aceito cartão magnético como comprovante de aposentadoria,  nem o
saldo  bancário,  nem  comprovante  de  saque.  Caso  o  aposentado  exerça  alguma  atividade
remunerada, deverá apresentar também o comprovante de renda. 

3.4 - Beneficiários da Previdência Social (auxílio-acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, salário
família, salário maternidade) ou Benefício de Prestação Continuada:



- Deverá apresentar extrato de pagamento atualizado (do último mês) fornecido pelo INSS, ou através
do site: https://meu.inss.gov.br/central/index.html?app=hiscre.
- Comprovante de pagamento do BPC atualizado (do último mês). 

3.5 - Pessoas desempregadas:

- Rescisão do contrato de trabalho; 
- Comprovante de auxílio desemprego;
- Declaração de que recebe ajuda de terceiros (parentes, amigos, etc.) para manutenção familiar (ver
anexo 2); 
- Declaração de desemprego, conforme modelo no anexo 2. 

3.6 – Declaração de Imposto de Renda: Caso declare imposto de renda, apresentar: - Pessoa Física:

- Cópia completa da declaração de Imposto de Renda do ano anterior (do pai, da mãe, do próprio
candidato e dos membros da família que contribuem na composição da renda familiar), acompanhada
do comprovante de entrega; - Pessoa Jurídica: Cópia completa da declaração do Imposto de Renda
pessoa jurídica, da firma, do ano anterior; 

4 – Relação de documentos comprobatórios de despesas com habitação do último mês:

- Recibo do aluguel ou comprovante de financiamento do imóvel; 
- Fatura de água, luz, telefone e condomínio; 

Para os alunos que recebem auxílio moradia: 

- Declaração emitida pelo proprietário do imóvel alugado ou contrato de aluguel do imóvel em que o
estudante reside.



Anexo II
Declarações

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
Eu,  _________________________________________________________________________,
portador do RG n° _ , Órgão Expedidor ___________, e CPF n°___________________________,
candidato(a)  ao Processo Seletivo para ingresso/recadastramento no programa de bolsas/auxílios
____________________________________________  residente  na(o)
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________ [endereço], declaro que a minha família é composta de _____________[quantidade]
pessoas das quais _____________ [quantidade] recebem renda, conforme valores abaixo indicados.
Ratifico  serem verdadeiras  as  informações  prestadas,  estando ciente  de que  o  fornecimento  de
informações falsas incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica),
além de caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente a seleção, em
procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará a perda da vaga no referido
programa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (Art. 9° da portaria normativa n° 18, de 11 de
outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

Relação de Membros da Família – incluir o(a) próprio(a) candidato(a):

Nome Grau  de
parentesco

Idade Estado
civil

Exerce atividade
remunerada

Valor  da  renda
bruta

1 (  )Sim (  )Não
2 (  )Sim (  )Não
3 (  )Sim (  )Não
4 (  )Sim (  )Não
5 (  )Sim (  )Não
6 (  )Sim (  )Não
7 (  )Sim (  )Não
8 (  )Sim (  )Não

_____________________________/___, ________de____________________de 20_______.
[Cidade]                                           [ UF ]             [ dia ]                [mês]                                      [ano] 

________________________________________________
Assinatura



DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO
(Específico para membro da família do candidato e/ou candidato maior de 18 anos)

Eu  __________________________________________________________________________,
portador  do  RG  n°  ____________________  ,  órgão  expedidor  ______________  ,  e  CPF
n°___________________,  membro  da  família  de  _____________________________________,
candidato(a)  ao  Processo  Seletivo  para  Ingresso  no  Programa  de  bolsa/auxílios
____________________________________, declaro, para os devidos fins, que estou desempregado
desde o dia ___________________________________________________. Declaro ainda que não
recebo  nenhuma  remuneração,  provendo  meu  sustento  da  seguinte
forma:___________________________________________________________________________. 

Ratifico  serem  verdadeiras  as  informações  prestadas,  estando  ciente  de  que  a  declaração  de
informações falsas incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica),
além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente a seleção, em
procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará a perda da vaga no referido
programa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (Art. 9° da portaria normativa n° 18, de 11 de
outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

________________________________/    ,  ________de____________________de  20_______.
[Cidade]                                                  [ UF ]     [ dia ]                [mês]                                      [ano] 

________________________________________________

Assinatura



DECLARAÇÃO  DE  RENDA  POR  RECEBIMENTO  DE  PENSÃO  ALIMENTÍCIA  OU  AUXILIO
FINANCEIRO DE TERCEIROS 
(Caso  seja  menor  de  idade,  esta  declaração  deverá  ser  assinada  por  um  de  seus  pais  ou
representantes)

Eu_______________________________________________________________________________

__________, portador do RG nº ______________________, órgão expedidor ____________ , e CPF

n° __________________, candidato(a) ou membro da família do candidato(a) ao Processo Seletivo

para  Ingresso  no  Programa  de  bolsa/auxílios___________________________________  declaro,

para os devidos fins, que recebi a renda bruta mensal descrita abaixo referente à pensão alimentícia

ou auxílio financeiro de terceiros.

Mês/Ano: Renda

1) _________________ [mês]/20___: Renda bruta recebida no mês R$_________________; 

2) _________________ [mês]/20___: Renda bruta recebida no mês R$_________________;

3) _________________ [mês]/20___: Renda bruta recebida no mês R$_________________;

Ratifico  serem verdadeiras  as  informações  prestadas,  estando ciente  de que  a  informação falsa

incorrerá nas penas do crime do Art.  299 do Código Penal  (falsidade ideológica),  além de, caso

configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente a seleção, em procedimento

que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará a perda da vaga no referido programa, sem

prejuízo das sanções penais cabíveis (Art. 9° da portaria normativa n° 18, de 11 de outubro de 2012,

do ministério da Educação).

________________________________/     ,  ________de____________________de  20_______.
[Cidade]                                                  [ UF ]     [ dia ]                [mês]                                      [ano] 

________________________________________________

Assinatura



DECLARAÇÃO DE RENDA POR REDIMENTO DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS OU
IMÓVEIS 

Eu_______________________________________________________________________________
__________, portador do RG nº ______________________, órgão expedidor ____________ , e CPF
n° __________________, candidato(a) ou membro da família do candidato(a) ao Processo Seletivo
para  Ingresso  no  Programa  de  bolsa/auxílios___________________________________  declaro,
para  os  devidos  fins,  que  recebi  a  renda  bruta  mensal  descrita  abaixo  referente  à  locação/  ao
arrendamento de____________________________________:

Mês/Ano: Renda
1) _________________ [mês]/20___: Renda bruta recebida no mês R$_________________; 
2) _________________ [mês]/20___: Renda bruta recebida no mês R$_________________;
3) _________________ [mês]/20___: Renda bruta recebida no mês R$_________________;

Ratifico  serem verdadeiras  as  informações  prestadas,  estando ciente  de que  a  informação falsa
incorrerá nas penas do crime do Art.  299 do Código Penal  (falsidade ideológica),  além de, caso
configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente a seleção, em procedimento
que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará a perda da vaga no referido programa, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis (Art. 9° da portaria normativa n° 18, de 11 de outubro de 2012,
do ministério da Educação).

________________________________/     ,  ________de____________________de  20_______.
[Cidade]                                                  [ UF ]     [ dia ]                [mês]                                      [ano] 

________________________________________________

Assinatura



DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
Nós,

_______________________________________________________, _________________________ ,
[nome]                                                                                                                                                       [nacionalidade]

_________________, ________________ portador da Carteira de Identidade sob o n°____________,
[estado civil]                               [profissão]                                                                                                                             [número]

expedida pelo _____________________, inscrito(a) no CPF nº ______________________________,
[órgão expedidor]                                                                                                   [número]

e

_______________________________________________________, _________________________ ,
[nome]                                                                                                                                                       [nacionalidade]

_________________, ________________ portador da Carteira de Identidade sob o n°____________,
[estado civil]                               [profissão]                                                                                                                             [número]

expedida pelo _____________________, inscrito(a) no CPF nº ______________________________,
[órgão expedidor]                                                                                              [número]

residentes no endereço: ______________________________________________________________,
[endereço]

declaramos, sob penas da lei, que convivemos em regime de União Estável de natureza familiar, pública e

duradoura desde ___________________________________________________________________,
[data no formato dia, mês e ano]

com o objetivo de constituição da família nos termos dos artigos 1723 e seguintes do Código Civil.

_________________________________________ 
Local  e data (cidade, estado e data [dia, mês, ano])                   

_________________________________________                   
1° declarante

_________________________________________ 
2° declarante 

TESTEMUNHAS (exceto membro da família)

______________________________________       ____________________________________
Nome completo                                                                  Nome completo 
__________________________________                       ________________________________
CPF                                                                                    CPF



DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO
(biscateiros,  diaristas,  vendedores  ambulantes,  pedreiros,  manicure,  marceneiros,  costureiras  e
outros)

Eu,  _________________________________________________________________________,  RG

nº  _______________________________,  CPF  nº__________________________,  residente  na

___________________________________________________________________________

___________________________________[endereço],  ___________________[cidade/estado],

declaro  para  os  devidos  fins,  que  exerço  a  atividade  de

________________________________________________,  recebendo  o  valor  mensal  de

aproximadamente R$ ______________________________. 

Ratifico  serem verdadeiras  as  informações  prestadas,  estando ciente  de que  o  fornecimento  de

informações  falsas  incorrerá  em  penalidades  previstas  no  Art.  299  do  Código  Penal  (falsidade

ideológica).

_________________________________________
Assinatura do declarante

TESTEMUNHAS (exceto membro da família)

______________________________________       ____________________________________
Nome  completo                                    Nome  completo
______________________________________ _______________________________________
RG                                                                                               RG 



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE TRABALHO

Eu,______________________________________________________________________________

_____, portador do RG n° _____________________________, órgão expedidor ____________, e

CPF  n°_____________________,  candidato(a)  ou  membro  da  família  do  candidato(a)

___________________________________________________

___________________________________________________ao  Processo  Seletivo  para  Ingresso

no Programa de bolsa/auxílios  ________________________________________,  declaro,  para os

devidos fins, que não possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Ratifico  serem  verdadeiras  as  informações  prestadas,  estando  ciente  de  que  a  declaração  de

informações falsas incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica),

além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente a seleção, em

procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará a perda da vaga no referido

programa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (Art. 9° da portaria normativa n° 18, de 11 de

outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

_________________________________________
Assinatura do declarante



ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO DO ALUNO

UNIDADE:

COORDENADOR:

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:

NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
E-MAIL:

Aluno com deficiência,Transtorno Global do

Desenvolvimento ou Altas Habilidades/Superdotação?
( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual tipo?

( ) Cegueira

( ) Visão subnormal 

( ) Surdez

( ) Deficiência auditiva 

( ) Deficiência física

( ) Surdo Cegueira

( ) Deficiência múltipla

( ) Deficiência intelectual 

( ) Autismo

( ) Síndrome de Asperger 

( ) Síndrome de Rett

( )Transtorno Desintegrativo de Infância 

( ) Altas habilidades/Superdotação

( ) Outros (especificar)

_____________________, _______de ___________________ de 20________

[Cidade/UF] [dia] [mês] [ano]

Assinatura



ANEXO IV

MODELO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE:

COORDENADOR:

PLANO DE TRABALHO:

CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO MATRÍCULA OBSERVAÇÕES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos,    de                     de   20       .

ASSINATURA DO 

COORDENADOR DO PLANO






