
 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROFESSOR PRECEPTOR NO PROGRAMA 

RP/UNIFUCAMP 2020 

A observação abaixo se refere somente aos Professores que irão concorrer ao Subprojeto de 

PEDAGOGIA: 

 

OBS.: De acordo com o Edital interno da IES e com o Edital Capes nº 01/2020 podem participar 

desta seleção somente os professores de Educação Básica das Escolas Públicas que estão atuando 

em sala de aula na Educação Infantil ou nos seguintes anos de escolaridade: 1º ou 2º Anos do 

Ensino Fundamental I, uma vez que o Projeto de Pedagogia tem foco na Alfabetização. Esta é uma 

condição e exigência da Portaria que ampara esses Editais.  

 

INSCRIÇÃO:  

 

SUBPROJETO (ÁREA) PARA O QUAL ESTÁ SE INSCREVENDO:  

(    ) Letras/Inglês  (    ) Letras/Português     (    ) Pedagogia  

NOME COMPLETO: ______________________________________________________________ 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO CURSADO: ______________________________________________ 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (Qual?): _____________________________________________ 

 

NACIONALIDADE:_________________________ CPF:_________________________________ 

 

RG:_________________________ DATA DE NASCIMENTO: ____________________________ 

 

ENDEREÇO: Rua/Av.: __________________________________________________________ 

Nº.: ________ Bairro:____________________________ Cidade:___________________________ 

CEP:_______________________ Telefone Residencial (se possuir): (      ) ___________________  

Nº do celular: (      ) _________________  

E-mail: _________________________________________________________________________  

 

NOME DA ESCOLA (participante do Projeto) ONDE VOCÊ ESTÁ ATUANDO: _____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ANO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE EM QUE ESTÁ ATUANDO: _______________________ 

 

DADOS BANCÁRIOS  

Nome da Agência:________________________ Agência:__________ nº da CC: ______________ 

OBS:  

Esta conta poderá ser de qualquer banco (preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal) mas não pode ser conta conjunta, nem conta poupança, nem conta digital, nem 

conta fácil e nem conta salário, ou outra conta que não seja de operação 001. 

Se você não possuir conta nessa modalidade deve providenciar imediatamente caso seja selecionado 

nesse processo seletivo como preceptor ou como voluntário.  



 

 

ANEXO II  

Documento comprobatório e de anuência 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro estar ciente e concordar com a inscrição do docente 

____________________________________________, com RG: _______________________, 

CPF: __________________________________________, como candidato à vaga de professor 

preceptor do Projeto RP/UNIFUCAMP no edital 01/2020. O referido docente exerce nesta Escola 

_____________________________________________________________ as seguintes atividades: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Local: _________________________________________________________ Data: ___/___/2020.  

 

 

_____________________________________________________________ 

DIRIGENTE MÁXIMO DA ESCOLA 

Nome completo (sem abreviação) com assinatura e carimbo do dirigente/escola  
 

 



 

 

 

ANEXO III  

Declaração de disponibilidade para cumprir as atividades do Programa  
 

 
 

DECLARAÇÃO  

 

Eu __________________________________________________________, docente na 

escola _____________________________________________, declaro para os devidos 

fins que tenho disponibilidade para realizar as atividades de preceptor no Programa 

Institucional de Residência Pedagógica no UNIFUCAMP, caso seja selecionado.  

 

  

Local: ________________________________________________ Data: ___/___/2020 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

(Nome completo sem abreviaturas) 

 



 

 

ANEXO IV 

Declaração de que não usufrui de outra bolsa 

 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 

Eu _____________________________________________________________, 

docente da Escola _____________________________________________, declaro para 

os devidos fins que não sou beneficiário de nenhuma forma de bolsa.   

 

 

 

 

Local: ________________________________________________ Data: ___/___/2020.  

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

(Nome completo sem abreviaturas) 



 

 

ANEXO V 

 

CARTA DE INTENÇÕES 
 

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

(a) candidato (a) aspira participar do Residência Pedagógica e do respectivo subprojeto, 

considerando sua formação acadêmica, sua atuação na Educação Básica, a importância 

e os desafios da profissão docente e da escola pública.  

 

O texto a ser apresentado deve ser ORIGINAL  

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA CARTA: 

 

1. Clareza na expressão das intenções e dos argumentos apresentados para a inscrição 

no Programa;  

2. Sistematização e articulação de ideias, correção gramatical, estrutura e 

desenvolvimento do texto com fluidez e coerência no encaminhamento lógico da 

argumentação.  

 

 

A CARTA DEVE SER ELABORADA CONSIDERANDO O SEGUINTE:  

 

1. Texto digitado e salvo no formato pdf;  

2. Conter somente uma lauda;  

3. Usar fonte Times New Roman ou Arial;  

4. Tamanho da fonte: 12;  

5. Espaçamento entre linhas 1,5;  

6. Texto justificado.  

 

 

AO FINAL DA CARTA COLOCAR O LOCAL, A DATA E A ASSINATURA DO 

CANDIDATO SEM ABREVIAÇÃO  


