




























 

 

ANEXO 4 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS  

Nome Completo:  

Sexo:  (     ) Masculino  (     ) Feminino Data de Nascimento:                        /                                     /   

R.G.: Órgão de Expedição: C.P.F.:  

Naturalidade:   

Nome da Mãe:  

Nome do Pai:  

 

DADOS PARA CONTATO 

Endereço Residencial: Número: 

Complemento: Bairro: 

CEP: Município: UF: 
TELEFONES PARA CONTATO 
Residencial: 

(     ) Celular: (    ) Comercial: (    ) 

E-mail pessoal: 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
(    ) Formação Técnica Área: 
(    ) Graduação Área: 
(    ) Especialização Área: 
(    ) Mestrado Área: 
(    ) Doutorado Área: 

 
DADOS PROFISSIONAIS 
Exerce alguma atividade profissional: (    ) Não        (    ) Sim   Se SIM, preencha as informações abaixo: 

Nome da Instituição: 

Administração:  
(    ) Privada  (    ) Pública Cargo ou Função que ocupa: 

Carga Horária Semanal: Turno(s) de Trabalho:         (    ) Manhã               (    )Tarde                                   (     ) Noite 

Endereço: Número: 
Bairro: Município UF: 
Telefone Institucional: (     ) 

 

 

 



 

 

 

 OPÇÃO(ÕES) DE CURSO(S) REQUERIDO(S)  

 Crede: Município: Turno: C.H.: 

 Curso: 

Atesto que as informações preenchidas nesta Ficha de Inscrição são verídicas e de 

minha inteira responsabilidade. Afirmo que tenho pleno conhecimento e aceito 

todas as suas normas e condições. 

_________________________, _____ de ________________ de 20____ 

Assinatura do Candidato 

 
Via do Candidato 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO PROFESSOR BOLSISTA 

Crede: Município: Turno: C.H.: 

Curso: 

_________________________, _____ de __________de 20_________ 

 

Responsável pelo recebimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 
QUADRO DE RESUMO DE TÍTULOS 

(A coluna Pontos Obtidos deverá ser preenchida pelo Candidato) 

Nome do Candidato: 

Critério Itens 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

UNIDADE 
REGIONAL 

(não 
preencher) 

1) Escolaridade (requisito básico com necessidade de 
COMPROVAÇÃO) 

Graduação completa de acordo com a formação 
exigida 

00 

2) Titulação. Cinco pontos por cada grau apresentado de forma NÃO 
cumulativa, comprovado através da apresentação dos títulos. 

Outra Graduação em área diretamente 
correlata a formação exigida – 5 pontos; 

Especialização na área – 10 pontos; 
Mestrado na área – 15 pontos; 
Doutorado na área – 20 pontos. 

20 

3) Experiência na atuação de, pelo menos, UM SEMESTRE como 
docente dos Cursos Técnicos do Ensino Médio Integrado (EMI) ou
Pronatec, comprovada pelo registro profissional ou declaração das

organizações onde trabalhou. 

10 (dez) pontos por cada ano trabalhado. Sendo 
o ano computado como no mínimo de 06 (seis)

meses e no máximo de 12 (doze) meses.
30 

4) Experiência na atuação como profissional em sua área de 
andidatura comprovada pelo registro profissional ou declaração das 

organizações onde trabalhou (exceto docência). 

02 (dois) pontos por cada ano trabalhado. 
Sendo o ano computado como no mínimo de 06 
(seis) meses e no máximo de 12 (doze) meses. 

10 

5) Experiência como docente do Ensino Superior comprovada pelo 
registro profissional ou declaração das IES onde trabalhou.

02 (dois) pontos por cada ano trabalhado. 
Sendo o ano computado como no mínimo de 06 
(seis) meses e no máximo de 12 (doze) meses. 

10 

6) Experiência como docente no ensino técnico (exceto EMI e 
Pronatec), ou Projeto e-Jovem, comprovada pelo registro
profissional ou declaração das escolas onde trabalhou.

02 (dois) pontos por cada ano trabalhado. Sendo 
o ano computado como no mínimo de 06 (seis)

meses e no máximo de 12 (doze) meses.
10 

7) Experiência como docente no ensino fundamental e/ou médio
comprovada pelo registro profissional ou declaração das escolas

onde trabalhou. 

01 (um) ponto por ano trabalhado. Sendo o ano 
computado como no mínimo de 06 (seis) meses 

e no máximo de 12 (doze) meses. 
05 

8) Cursos de Aperfeiçoamento na área de atuação, desde que 
apresentem expressamente a carga horária superior a 60h e que

tenham sido realizados nos últimos 05 (cinco) anos. 

01 (um) ponto por curso apresentado. Cursos de 
igual teor não serão computados 

cumulativamente. 
15 

SOMATÓRIO TOTAL DE PONTOS OBTIDOS 100 Pontos 

ATENÇÃO 

1. O candidato deverá entregar o Anexo 5, no ato de inscrição, com sua pontuação calculada na coluna Pontos Obtidos, juntamente 
com as cópias dos comprovantes e documentação exigida conforme ITEM 9.2;

2. A organização de comprovação da pontuação seguirá a ordem descrita acima.



 

 

 

ANEXO 6 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO PROFESSOR BOLSISTA 

Eu,_______________________________________________________________, CPF:___________________________, 

declaro ter ciência das informações contidas nesta Chamada Pública e das obrigações inerentes à qualidade de professor 

bolsista, no âmbito da Bolsa-Formação do Pronatec, e nesse sentido, comprometo-me a respeitar as seguintes cláusulas: 

1. Cumprir a carga horária semanal estabelecida para o encargo no qual fui selecionado como profes-

sor bolsista;  

2. Permanecer no desempenho das atividades estabelecidas para a função na qual fui selecionado, 

durante o período de vigência da mesma, sob pena de ficar impedido de participar de novo pro-

cesso de seleção no âmbito do Pronatec; 

3. Informar ao Gestor Pronatec Regional e de sua respectiva Instituição quaisquer afastamentos da 

atividade regular, ficando nestes casos impedido de desempenhar as atribuições junto ao Pronatec. 

A inobservância dos requisitos citados acima e/ou a prática de qualquer fraude pelo(a) bolsista, 

implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos.  

___________________________, _____ de __________________ de 20____ 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR BOLSISTA 

Eu__________________________________________________________CPF:_________________________,

declaro, para os devidos fins, que tenho plena ciência das condições inerentes à prestação de serviços para os 

quais estou sendo ora contratado, por esta Chamada Pública, para bolsista do PROGRAMA NACIONAL DE 

ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E AO EMPREGO (Pronatec), condições estas com as quais concordo, ficando 

certo que:  

1. Está sendo firmado um acordo de prestação de serviços de natureza eventual, o que não

caracteriza vínculo de qualquer outra ordem;

2. A instituição contratante realizará os pagamentos devidos pela prestação de serviços

posteriormente ao executado, não havendo um período mensal fixado para o repasse de

valores, podendo os serviços prestados serem pagos retroativamente e cumulativamen-

te.

Por ter plena ciência do que se acha acima disposto e tendo plena concordância com as condições acima 

alinhadas, notadamente no que se refere às obrigações estabelecidas nesta chamada pública, firmo o 

presente instrumento. 

___________________________, _____ de __________________ de 20____ 

____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 



 

 

 

ANEXO 8 

REGISTRO DE CARGA HORÁRIA REGULAR 

 
DADOS PESSOAIS 
Nome Completo: 
SITUAÇÃO 1 Instituição: 

Administração:  
(    ) Privada   (    ) Pública 

Esfera:  
(    ) Municipal  
(    ) Estadual  
(    )Federal 

Lotação/Atuação (Horas): 

Unidade ou Setor de vinculação: 
Função/Cargo na Instituição: 
Nº de Matrícula: Telefone Institucional: (    ) 
Responsável/Chefe Imediato: 
SITUAÇÃO 2 Instituição: 

Administração:  
(    ) Privada   (    ) Pública 

Esfera:  
(    ) Municipal  
(    ) Estadual  
(    ) Federal 

Lotação/Atuação (Horas): 

Unidade ou Setor de vinculação: 
Função/Cargo na Instituição: 
Nº de Matrícula: Telefone Institucional: (    ) 
Responsável/Chefe Imediato: 

 
CARGA HORÁRIA REGULAR 

DIAS 
MANHÃ TARDE NOITE 

TOTAL 
Hora Entrada Hora Saída Hora Entrada Hora Saída Hora Entrada Hora Saída 

SEGUNDA : : : : : : : 
TERÇA : : : : : : : 

QUARTA : : : : : : : 
QUINTA : : : : : : : 
SEXTA : : : : : : : 

SÁBADO : : : : : : : 
DOMINGO : : : : : : : 

CARGA HORÁRIA TOTAL SEMANAL : 

 

Atesto que as informações preenchidas nesta  
Ficha de Registro de Carga Horária Regular são 
verídicas e de minha inteira responsabilidade.  
Afirmo que tenho pleno conhecimento e aceito 

todas as suas normas e condições. 

 
_____________________, _____ de ___________________ de 20____ 
 
 
 

 
Assinatura do Candidato 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 9 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA 

 

Eu____________________________________________________________________, CPF:________________________, 

declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade para o desempenho das atividades de 

________________________________________ da Bolsa-Formação do PRONATEC e que me comprometerei no 

cumprimento das atribuições e respectiva carga horária da função pleiteada, descritas nesta Chamada Pública . 

Ciente de que não causarei prejuízo a minha carga horária regular de atuação e nem a qualidade e o bom andamento das 

atividades regulares exercidas nas instituições a qual tenho vínculo. 

 
 
 

______________________, _____ de __________________ de 20____ 

 
 
 

____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


