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ANEXO I do EDITAL PRG Nº 10/2018 

PROGRAMA DE BOLSAS DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (UNITAU) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Tecle <TAB> para ir para o próximo campo 

 

DADOS PESSOAIS  

Nome completo do/a candidato/a: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Data de nascimento: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Cédula de identidade (RG): Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Órgão expedidor e data de expedição: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Cadastro de Pessoa Física (CPF): Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Endereço Residencial Completo: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. No. Tecle <F1> para ajuda. 

Bairro: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Cidade: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. UF: Escolha CEP: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto 

solicitado. 

Telefone (com DDD): Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Celular (com DDD): Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Endereço eletrônico: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

 

DADOS PROFISSIONAIS  

Curso de Licenciatura em: Escolha um curso 

Nome da escola onde trabalha: Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Telefone (com DDD): Tecle <F1> para ajuda ou digite o texto solicitado. 

Período em que trabalha na escola (marque a opção com um clique de mouse): 

Manhã  Tarde  Noite   

Disponibilidade de 08 horas semanais para dedicação às atividades do Programa de Residência Pedagógica, 

além das horas de trabalho na escola: _____ 

Disponibilidade para participar das reuniões semanais da Equipe: ______ 

 

Ao assinar esta ficha de inscrição, declaro conhecer a proposta e o Edital de Seleção de Bolsistas Preceptores 

para o Programa de Residência Pedagógica/UNITAU (EDITAL PRG n º10/2018), estando de acordo com 

os termos que os regem.  

 

Taubaté, ______ de junho de 2018. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 



 

 

 

 

Universidade de Taubaté 

Autarquia Municipal de Regime Especial 

Reconhecida pelo Decreto Federal nº 78.924/76 

Recredenciada pelo CEE/SP 

CNPJ 45.176.153/0001-22 

 

 

 

 

Pró-reitoria de Graduação 

Av. Nove de Julho, 245 Centro Taubaté-SP 12010-200 

Te. (12) 3624-4219/4231 fax: (12) 3621-3270 

e-mail: prg@unitau.br 

 

2 

ANEXO II do EDITAL PRG Nº -10/2018 

 

PROGRAMA DE BOLSAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (UNITAU) 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO (A) CANDIDATO (A) À BOLSA DO  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (UNITAU) 

Tecle <TAB> para ir para o próximo campo 

 

 

 

    

Eu Para ajuda tecle <F1>. professor da escola Para ajuda tecle <F1>., portador do CPF Para ajuda 

tecle <F1>. e RG Para ajuda tecle <F1>., candidato(a) ao Processo Seletivo para Bolsista Preceptor do 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (UNITAU), licenciado em Escolha um curso, por este 

Termo de Compromisso e conforme especificado no EDITAL Nº PRG-10/2018, declaro conhecer o Edital 

06/2017 e a Portaria Capes 45/2018. Comprometo-me a dedicar-me às atividades do PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (UNITAU) e dele participar por um período mínimo de 08 (oito) horas 

semanais, sem prejuízo de minhas atividades regulares na escola, dando fiel cumprimento às obrigações 

assumidas.  

 

 

Taubaté, ______ de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 


