FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO - MONITORIA
EDITAL Nº 04/2018 - 2º SEMESTRE 2018
Data de entrega dos documentos:

/

/

PROTOCOLO Nº

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA
DATA

/

/

RESULTADO:

(

) DEFERIDO

(

) INDEFERIDO

PERCENTUAL:

%

QUALIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome do Aluno:
CPF

RG

Endereço:
Telefones:
Nº de Matricula:
Escola: ARTES VISUAIS ( ) DANÇA ( ) MÚSICA ( ) TEATRO ( )
Nível/Turma:

Horário:

E-mail:
Tempo que está na Instituição:
Foi bolsista monitoria em anos anteriores:

Sim (

)

quanto %?

Quanto tempo?

Não (

)

REGRAS E REQUISITOS, CONFORME PREVISTO NA LEI nº 5.301 de 20 de maio de 2015 e Lei nº 5.538 de 11 de agosto de 2017:
ATENÇÃO - LEIA ATENTAMENTE ANTES DE PREENCHER O FORMULÁRIO
1. A documentação poderá ser entregue pelo aluno, pais ou responsável legal.
2. A entrega da documentação, assim como o preenchimento do formulário, serão de total responsabilidade do aluno ou responsável legal, uma vez
que os funcionários destinados ao recebimento não farão conferência.
3. Não será permitida a entrega de documentos após a efetivação da inscrição estipulada por Edital.
4. A solicitação de bolsa de estudos poderá ser indeferida por falta de documentação ou preenchimento incompleto do formulário.

Declaro para os devidos fins ter ciência do Edital nº 04/2018 e responsabilizo-me pela veracidade e idoneidade de todas as
informações prestadas por mim, na presente ficha de inscrição, ciente que na comprovação de qualquer falsidade, estarei sujeito às
sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação vigente (Artigo 2º, da Lei Federal nº 7.115 de 29/08/1983), bem
como estou ciente dos requisitos para a concessão de Bolsa de Estudos - Monitoria pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul
impostos pela Lei nº 5.301 de 20 de maio de 2015 e Lei nº 5.538 de 11 de agosto de 2017.
São Caetano do Sul/SP,

de

Assinatura do Candidato

de 2018

Assinatura do Pai ou Responsável Legal
(Se o candidato for menor de 18 anos)

