
 

 
 

 

ANEXO I  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA RESIDENTE BOLSISTA DO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – 

RP/CAPES/UNIFUCAMP 2020  

 

 
Subprojeto (Área) para o qual se inscreve: (    ) Letras/Inglês   (    ) Letras/Português    (    ) Pedagogia 

Nome Completo:        

Curso de Licenciatura que está cursando: _______________________________________ 

Período do Curso que está cursando: _______________ 

Data de ingresso (mês/ano): Semestre provável de conclusão (mês/ano):    _ 

Nacionalidade:   Data de nascimento:  /  /    

CPF:   _________ RG:    __ 

Endereço:    

Bairro:  Cidade:  CEP:   

Fone Residencial:  __ Nº do Celular:  _________ 

E-mail:  _________ 
 

 

DADOS BANCÁRIOS (Caso não possua conta na modalidade informada no Edital, não preencha os 

campos abaixo, porém, caso selecionado deverá providenciar imediatamente a conta e informar os 

dados ao Coordenador Institucional no e-mail: rp@unifucamp.edu.br (o mesmo e-mail da inscrição).  

Nome do Banco:  Nº do Banco:   

Agência:  Conta Corrente nº:   
 

 

OBS: A conta deve estar no nome do candidato e não pode ser conta conjunta, nem conta 

poupança, nem conta digital, nem conta fácil, nem conta salário ou conta de outra operação 

que não seja a 001. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
COMPROVANTE DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO CANDIDATO  

 

Como a inscrição será efetuada por meio exclusivamente digital, o comprovante da entrega da 

documentação será a resposta “Recebido” no e-mail institucional indicado no Edital, porém, seu 

deferimento será mediante a conferência da integralidade da documentação enviada que está na 

responsabilidade exclusiva do candidato.  

mailto:rp@unifucamp.edu.br


 

 

 

ANEXO II  

(Declaração de compromisso de cumprimento das atividades do programa) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________ estudante 

regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em 

____________________________________ no ____ período, ano _________, declaro 

para os devidos fins que tenho disponibilidade para realizar as atividades do Programa 

Institucional de Residência Pedagógica (RP) para o qual me inscrevo e me comprometo 

a cumprir essas atividades caso seja selecionado (a) no processo seletivo.  

 

 

Local: _____________________________________________, Data: ____/07/2020. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do (a) estudante   

 



 

 

 

 

ANEXO III 

 

(Declaração que não usufrui de nenhuma outra forma de bolsa) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu  , estudante regularmente 

matriculado   no  curso   de Licenciatura em  ,  no      período, ano 

________, declaro para os devidos fins que não sou beneficiário de nenhuma forma de apoio 

financeiro, tais como bolsa, ajuda de custo ou qualquer outra forma equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local:   Data:  /07/2020.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Assinatura do (a) 

Estudante 



 

 

 
 

 

ANEXO IV  

 

                                                          CARTA DE INTENÇÕES 

 

A carta de intenções tem caráter classificatório e deverá conter as razões pelas quais o(a) 

candidato(a) aspira participar do Programa Residência Pedagógica no respectivo subprojeto, 

considerando sua formação acadêmica, sua futura atuação na Educação Básica e a importância e os 

desafios da profissão docente e da escola pública. 

O texto apresentado deve ser original, digitado e formatado da seguinte forma: 

 
Fonte: Times New Roman ou Arial 

Tamanho da letra: 12 

Espaço entre linhas: 1,5 

Texto: Justificado 

Margens: 

✓ Superior e Esquerda: 3cm 

✓ Inferior e direita: 2cm 

Nº de laudas: no máximo 01 (uma) 

Salvar o texto no formato pdf.  

 

 

OBS.: No cabeçalho da Carta escreva o seguinte: 

 

Carta de intenções para a seleção de participação no Projeto Residência Pedagógica (RP) 2020 

pela Instituição UNIFUCAMP 

 

Subprojeto para o qual me inscrevo: (   ) Letras/inglês  (   ) Letras/Português  (   ) Pedagogia  

 

Nome completo: ______________________ Curso: _____________ Período do Curso: _____ 

 

Digite o texto no espçao abaixo desse cabeçalho  

 

Coloque no final da carta o seguinte:  

 

 
Local: ______________________________ Data: ___/07/2020 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) Estudante 


