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ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO ALUNO 

Inscrição para o subprojeto:_______________________ _____  

Nome completo:  Matrícula: 

Data de nascimento: 

RG: 

Título de eleitor: 

CPF: 

End. completo:  

 

Telefones:  

E-mail:  

Curso:  Semestre:

Horários em que está matriculado no semestre atual:  

Turno(s) disponível(is):  

Previsão de conclusão do curso:  

Além da Licenciatura você recebe outra bolsa? (  ) Sim  (  ) Não.  Qual? 

Nome do banco: 

Nº da conta-corrente*: 

Nº da agência: 

Nome da agência: 

Observação: *Conta Corrente ( Somente será aceito conta corrente individual. Não são 
válidas: conta poupança, conta salário, conta conju nta e conta Caixa Fácil – op.023 ). 
      

         ________________________ 

    Data: ____/ ____/ 2015            Assinatura do candidato 

 
 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar: 

a) cópia da cédula de identidade; 
b) cópia do CPF; 
c) cópia do título eleitor e comprovante da última votação; 
d) histórico acadêmico atualizado (pode ser obtido no Portal Minha Unisinos); 
e) ficha de inscrição preenchida (Anexo 1)  
f) termo de compromisso assinado (Anexo 2) 
g) declaração de horários disponíveis (Anexo 3) 
h) comprovante de situação cadastral do CPF (pode ser obtido do no sítio: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicações/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp) 
i) comprovante de conta bancária (cópia de extrato ou folha de cheque. Somente será aceito conta 
corrente individual. Não são válidas as contas: poupança, salário, conjunta e Caixa Fácil – op.023 
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ANEXO 2 

DECLARAÇÃO DO ALUNO BOLSISTA 

 

Declaro: (1) conhecer o Edital Pibid/Unisinos nº 01/2015 expedido pela Unidade Acadêmica de 

Graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especificando os requisitos exigidos para 

o presente processo seletivo; (2) ter entregue toda documentação exigida neste edital; (3) saber 

que a documentação apresentada no ato da inscrição será submetida à apreciação da 

Coordenação Institucional do Pibid/Unisinos para posterior deferimento ou não; (4) ter 

disponibilidade de, no mínimo, 32 horas mensais para dedicar-me às atividades do 

Pibid/Unisinos, desenvolvidas na escola, em combinação com o/s professor/es coordenador/es 

de área e com o professor bolsista supervisor da escola em que atuarei e para participar das 

reuniões e de outras atividades de estudo propostas pelo subprojeto do curso ao qual estou me 

candidatando para a bolsa de iniciação à docência. (5) ter ciência que a participação neste 

processo seletivo não implica em minha imediata chamada para integrar o Pibid/Unisinos. 

 

 

ACEITE DO ALUNO 

Confirmo a veracidade das informações contidas no formulário de inscrição e declaro ter 

ciência das condições para participação no Pibid/Unisinos.  

Assim sendo, aceito submeter-me integralmente ao disposto neste Edital para todos os efeitos 

avaliativos e seletivos.  

 

 

____________________, _____/_____/_____________ 

 

 

_________________________________              _____________________________ 

Nome completo do candidato                                  Assinatura do candidato 
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ANEXO 3 

DECLARAÇÃO DE HORÁRIOS 

 

Informar no quadro abaixo os horários de suas atividades utilizando as seguintes siglas: (Pibid), 

para os horários que serão reservados para o Programa; (Aula), para os horários de aula na 

Universidade; (Trabalho), para os horários nos quais exerce atividade profissional, se for o 

caso.  

 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

 

Manhã 

 

 

 

     

 

Tarde 

 

 

 

     

 

Noite 

 

 

 

     

 

 
Declaro para fins de organização das atividades, que esses horários poderão ser adequados 
às condições do grupo de bolsistas das referidas áreas e escolas, sem prejuízo aos horários de 
aula na Unisinos. 

 

 
 

_________________________________              _____________________________ 

        Nome completo do candidato                                  Assinatura do candidato 

 

 


