ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
NÚMERO DA INSCRIÇÃO: (DEIXE ESSE CAMPO EM BRANCO) ___________
1 – NOME:
2 - CURSO PARA INSCRIÇÃO:
( ) A escrita para o ENEM 2019: temáticas possíveis e seus domínios discursivos
( ) Estudo de obras para o vestibular seriado PAES/Unimontes (1ª etapa)
( ) Estudo de obras para o vestibular seriado PAES/Unimontes (2ª etapa)
( ) Estudo de obras para o vestibular seriado PAES/Unimontes (3ª etapa)
( ) Espanhol Básico I
3 – INSTITUIÇÃO:
( ) IFNMG/ Ensino Médio Integrado

( ) IFNMG/Curso Superior

Nome do curso: __________________________________________________
( ) ALUNO DE OUTRA INSTITUIÇÃO PÚBLICA
Nome da Instituição: _____________________________________________
4 DADOS PESSOAIS (Preenchimento obrigatório)
CARTEIRA DE INDENTIDADE

ÓRGÃO
EXPEDIDOR

FILIAÇÃO

ESTADO CIVIL

DATA DE
EMISSÃO

DATA DE
NASCIMENTO

UF

CELULAR

ENDEREÇO (Avenida, Rua, etc.)

CIDADE

CEP

E-MAIL

O candidato poderá se inscrever em mais de um curso ofertado por este edital, desde que não
sejam ministrados no mesmo horário. No momento da inscrição, o aluno deverá entregar
envelopes distintos e identificados, conforme o item 3.2, contendo a documentação exigida no
item 3.3.

ANEXO II
CARTA DE INTENÇÃO

NOME:
INSTITUIÇÃO:
Por quais motivos desejo participar do curso “A escrita para o ENEM 2019: temáticas possíveis e seus
domínios discursivos”? (responda a essa pergunta nas linhas abaixo)

ANEXO III

AUTORIZAÇÃO

Eu, _________________________________________________________________________,
CPF

________________________________,

responsável

legal

por

____________________________________________________________________________,
dou autorização para que ele(a) participe do curso “A escrita para o ENEM 2019: temáticas
possíveis e seus domínios discursivos”, a ser ministrado pelo professor Leonardo Rodrigues
Vieira, nas dependências do IFNMG/Campus Salinas, entre 2/10/2019 e 30/10/2019, às quartasfeiras, das 13h10 às 14h50, estando ciente de que se trata de uma atividade extracurricular e, por
isso, de participação não obrigatória.

Local e data:

_______________________________________________
ASSINATURA
(conforme documento oficial)

ANEXO III

AUTORIZAÇÃO

Eu, _________________________________________________________________________,
CPF

________________________________,

responsável

legal

por

____________________________________________________________________________,
dou autorização para que ele(a) participe do curso “Estudo de obras para o vestibular seriado
PAES/Unimontes”, a ser ministrado pelo professor Alex Sander Luiz Campos e pela professora

Daiane Silva de Andrade, nas dependências do IFNMG/Campus Salinas,
(

) entre 21 e 25 de outubro de 2019, das 17h10 às 18h50 (1ª etapa),

(

) entre 4 e 8 de novembro de 2019, das 17h10 às 18h50 (2ª etapa),

(

) entre 18 e 22 de novembro de 2019, das 17h10 às 18h50 (3ª etapa),

estando ciente de que se trata de um curso que funciona no pós-horário de aula, sendo uma
atividade extracurricular e, por isso, de participação não obrigatória.

Local e data:

_______________________________________________
ASSINATURA
(conforme documento oficial)

ANEXO III

AUTORIZAÇÃO

Eu, _________________________________________________________________________,
CPF

________________________________,

responsável

legal

por

____________________________________________________________________________,
dou autorização para que ele(a) participe do curso Espanhol Básico I 2019, a ser ministrado pela
professora Patrícia Emannuelle dos Santos Brito, nas dependências do IFNMG/Campus Salinas,
entre 3/10/2019 e 10/12/2019, estando ciente de que se trata de uma atividade extracurricular e,
por isso, de participação não obrigatória.

Local e data:

_______________________________________________
ASSINATURA
(conforme documento oficial)

