
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Programa de Educação Tutorial 

           Ficha de Inscrição de Candidato a Integrante do Grupo PET

1. Dados de Identificação
Nome:  _______________________________________________________________________

Data de Nascimento: ___ / ___ / ___                                            Nº de matrícula: _____________

Cidade Natal: ________________________________              UF: ___

Endereço Residencial: ___________________________________________________________

Bairro: __________________________________        Cidade: ___________________________

Celular: ___________________________

Curso:  _____________________

Ano: _____________________       Previsão de formatura: _____________________

 

2. Reserva de Vagas 

Você deseja concorrer à reserva de vagas conforme especificado no Edital do Processo Seletivo 

2019? 

(   ) Sim   (   ) Não  

3.  Currículo  

O currículo deverá conter experiências acadêmicas e/ou profissionais que o candidato 

julgar importante a acrescentar ao grupo. O  mesmo deverá ser feito pelo próprio candidato e 

entregue juntamente com essa ficha. 

Assinatura do(a) Candidato(a):
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