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ANEXO II  
                                                                     FICHA DE INSCRIÇÃO 
  
             Função:_______________ NÍVEIS DE ENS./COMP.CURRICULAR:_____________________________INSCRIÇÃO: ______________  
             Escola:_______________________________________________Comunidade:_________________________________________ 

                                                                                    DADOS DO CANDIDATO 
               Nome:________________________________________________  Sexo: F (     ) M (     )           Data: Nasc:___ /___ /______ 
               RG:___________________   Órg. Emissor: ___________________                            CPF: _______________________________ 
               Endereço: _____________________________________________          Nº: _______  Bairro:  ______________________________ 
               Município: __________________________________ UF:_______ 
               Celular: _________________________                E-mail: __________________________________________________ 
                                                                
                                                                                                          EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
               Experiência profissional na função de professor: ______ (MESES)                
 
                                                                     REQUISITOS/TÍTULOS 
              (     ) Cursando Lic. Plena em qualquer Área de Educação a partir do 3º período. 
              (     ) Cursando Lic. Plena no Comp. Curricular de acordo com a formação a partir do 3º período. 
              (     ) Cursando Lic. Plena em qualquer Área da educação a partir do 6º período. 

(     ) Cursando Lic. Plena no Comp. Curricular de acordo com a formação a partir do 6º período 
              (     ) Licenciatura Plena no Comp. Curricular de acordo com a formação (completa). 
              (     ) Licenciatura Plena em qualquer área da educação (completa).  
              (     ) Certificado ou declaração de formação continuada com somatória de no mínimo 100 h (somente para educação especial). 
              (     ) Especialização completa no componente curricular de acordo com a formação. 
              (     ) Especialização completa em qualquer área da educação. 
              (     ) Mestrado completo em qualquer área da educação. 
              (     ) Doutorado completo em qualquer área da educação. 

                     FAVOR NÃO PREENCHER – ÁREA EXCLUSIVA DA BANCA EXAMINADORA 

Tempo de Experiência profissional           
 
Na função de Professor: [       ] meses         
                                                                       ] 

Requisitos e Títulos 
[     ] Cursando Lic. Plena em qualquer Área da educação a partir do 3º período. 
[     ] Cursando Lic. Plena no Comp. Curricular de acordo com a formação a partir do 3º período. 
[     ] Cursando Lic. Plena em qualquer Área da educação a partir do 6º período. 
[     ] Cursando Lic. Plena no Comp. Curricular de acordo com a formação a partir do 6º período. 
[     ] Licenciatura plena no Comp. Curricular de acordo com a formação (completa). 

              [     ] Licenciatura Plena em qualquer área da educação (completa). 
              [     ] Certificados ou declaração de formação continuada com somatória de no mínimo 100 Ed. Esp. 
              [     ] Especialização completa no componente curricular de acordo com a formação 
[[[[[[v    [     ] Especialização completa em qualquer área da educação. 
              [     ] Mestrado completo em qualquer área da educação 

[     ] Doutorado completo em qualquer área da educação. 
TOTAL DE PONTOS: ______________________ 

 
DECLARAÇÃO: 

            Declaro para os devidos fins que os documentos são autênticos e que a quantidade de folhas enviadas para análise é _____ (_____________) e       comprometo-me a     
responder por qualquer irregularidade, onde assino e dou fé.          
                                                                                                    Caapiranga-Am, _____ de _______________________de _________. 
              Recebido por: ________________________                         ________________________________________________ 
                                                                                                                                                    Assinatura do Candidato 
              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                                                   COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
 
                 INSCRIÇÃO: ___________________ 
                 Nome: ___________________________________________________________          RG.: _____________________   CPF: __________________________ 
                 Função: ___________________________ NÍVEIS DE ENS/COMP. CURRICULAR: ________________________________________________________ 
                 Escola: _______________________________________________________   Comunidade: _____________________________________________________ 
                 Total de folhas entregues para análise é: __________          Data: ____/____/____            Recebido por: __________________________________________ 
            

        Carimbo 
 
  


