CENTRO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CGAF) • DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (DAE)

FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO DE ACESSO DE ESTUDANTES 2018
(Atenção: preencher todos os dados com letra legível)
DADOS PESSOAIS
Nome completo: _____________________________________________________________________________________________
Sexo: ( ) Masc. ( ) Fem. Data de Nascimento: _____/ _____/ _______ Modalidade: ( ) Pré-Vestibular ( ) Pré-Técnico e Pré-Militar
Endereço: ___________________________________________________________________________________________________
Bairro: ____________________________ Cidade: ____________________________ UF: _________ CEP: ___________________
Telefones (residencial e/ou celular): ______________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________________________
Doc. Identidade: ____________________________ Órgão Expedidor: _______________________ CPF: ______________________
Responsável (em caso de menor de 18 anos): _______________________________________________________________________
Estado Civil: _______________________________ Renda familiar bruta mensal: _________________________________________
Necessidades Educacionais Especiais: ( ) Sim ( ) Não Em caso de afirmativo, quais? _______________________________________

DADOS ESCOLARES
Escola onde cursa/cursou o Ens. Fundamental ou Ens. Médio: _________________________________________________________
A sua escola de origem é: ( ) Pública ( ) Privada ( ) Outra Ano de conclusão (ou previsão de conclusão): _______________________
Em caso da escola ser de origem privada, estuda com bolsa: ( ) Sim ( ) Não Porcentagem: __________________________________
Universidade(s) / Escola(s) Técnica(s)/Militar(es) pretendida(s): _______________________________________________________
Curso(s) pretendido(s): ________________________________________________________________________________________
Realiza outros cursos, atividades extracurriculares ou desportivas: ( ) Sim ( ) Não Quais? __________________________________
Como ficou sabendo do Curso Pré-Vestibular Popular Razão1? _________________________________________________________
Para a realização da inscrição, os candidatos deverão: 1. Entregar esta ficha de inscrição devidamente preenchida, datada e assinada; 2. Entregar uma carta de apresentação escrita a próprio punho, na qual deverão se apresentar e responder a seguinte questão: “Por que eu quero ser aluno(a) do Curso Pré-Vestibular Popular
Razão1?”. Nessa carta, os candidatos também deverão apresentar e justificar os seus objetivos acadêmicos-profissionais, conforme as orientações previstas nos editais.
A carta de apresentação será considerada na seleção de estudantes e, a critério da Direção Geral e/ou do coordenador do Departamento de Assuntos Estudantis (DAE),
poderá ser requisitado aos candidatos que comprovem que foram eles próprios os responsáveis por redigi-la; 3. Doar 1 kg (um quilo) de alimento não perecível dentro
da validade, que será revertido às instituições ou serviços de caridade assistidos pela Paróquia Nossa Senhora do Desterro; 4. Apresentar as seguintes documentações
(originais): a) documento de identificação com foto (RG, CNH ou Passaporte) (certidão de nascimento será aceito somente para candidatos inscritos na modalidade de
Pré-Técnico e Pré-Militar), b) CPF, c) comprovante de residência atualizado (de um dos últimos três meses), d) documentação que ateste a situação do Ensino Fundamental ou Ensino Médio (concluído ou cursando); 5. Fornecer uma foto 3x4 atual; 6. Informar e comprovar a renda familiar bruta mensal; 7. Declaração de bolsa de
estudo, caso estudem em redes privadas de ensino com bolsas de estudo.
Em caso de classificação, você deverá comparecer ao curso para efetuar a matrícula no dia, horário e local estabelecidos no Anexo I – Cronograma dos editais, devendo
pagar a taxa de matrícula fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), a taxa de material (conferir os valores nos respectivos editais) e preencher e assinar o Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais.
O(a) candidato(a) a turma do Pré-Vestibular fica ciente que as aulas ocorrerão de terça a sexta-feira no período noturno (das 18:00 às 21:15) e aos sábados no período
integral (das 08:00 às 18:00). O(a) candidato(a) a turma do Pré-Técnico e Pré-Militar fica ciente que as aulas ocorrerão aos sábados no período integral (das 08:00 às
18:00). O CPV-R1 não se responsabiliza por despesas com deslocamento e alimentação dos alunos. Assim como poderá ser eliminado a qualquer momento, mesmo
depois de matriculado, aquele(a) que, comprovadamente, tiver feito uso de documentos e/ou informações falsas ou de outros meios ilícitos para ter acesso ao CPV-R1.
Também estarão sujeitos ao desligamento imediato aqueles que, uma vez matriculados, extrapolarem o limite de faltas e atrasos, e/ou demonstrar desinteresse explícito pelos estudos bem como desrespeito a qualquer membro da equipe de colaboradores, prédio-sede ou colegas de sala.

Declaro que as informações preenchidas são verdadeiras e que li e concordo com as condições estabelecidas acima.
Rio de Janeiro, _____/ _____/ 2018.

_____________________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a) ou do responsável (caso o(a) candidato(a) seja menor de idade)

