FICHA DE INSCRIÇÃO
Todos que assinam esta ficha de inscrição declaram, para os devidos
fins, que estão de acordo com as normas contidas no regulamento do
Jovem Senador 2017 e que não são parentes de membros da equipe
organizadora e da comissão julgadora do Senado Federal ou das
comissões técnicas constituídas no âmbito da escola e de cada secretaria
de Educação, em linha reta, colateral ou afim, até o segundo grau.
Todos os campos desta ficha são de preenchimento obrigatório.

OBSERVAÇÕES:
1) É imprescindível que esta ficha de inscrição seja encaminhada à secretaria de
Educação da unidade da Federação juntamente com: (a) a folha de redação; (b)
a cópia frente e verso do RG e CPF do aluno; (c) a cópia frente e verso do RG e
do CPF do professor orientador; e (d) a cópia frente e verso do RG e do CPF do
responsável legal.
2) As informações prestadas devem ser exatas e fidedignas, sob pena de os
signatários responderem por crime contra a fé pública e de o aluno ser eliminado
do certame.
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3) A etapa presencial do Jovem Senador 2017 será realizada em Brasília, com
as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação pagas pelo Senado.
Para a viagem, é indispensável a apresentação de documento original com foto.
4) Os alunos classificados nos três primeiros lugares nacionais e, em caso de
estudante vencedor com deficiência, se necessário, viajarão acompanhados por
um responsável legal.
5) Os responsáveis legais e os jovens senadores concedem ao Senado Federal,
em caráter gratuito e por tempo indeterminado, os direitos autorais e
patrimoniais, a título universal, relativos às redações finalistas produzidas
no âmbito deste concurso. Autorizam, também, o uso de suas imagens para
divulgação institucional do projeto. Em contrapartida, as publicações e edições
derivadas desses conteúdos conservarão, necessariamente, o nome do autor e a
origem da obra e não terão fins comerciais ou intuito de lucro.
Para sugestões, envie e-mail:
jovemsenador@senado.leg.br

FICHA DE INSCRIÇÃO

~
TÍTULO DA REDAÇAO:
UF:

Preencher todos os campos com letra de forma e acentuação

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome completo:
Sexo: F M Data de nascimento:
/
/
Telefone fixo:
Celular:
Endereço residencial:
Bairro:
E-mail:
~
Qual?
Pessoa com deficiência: Sim
Nao
~
Nao
Qual?
Necessita de atendimento especial? Sim

´ ~ Expedidor:
Orgao
Outro:

RG*:

—

CPF*:

No:

Compl.:
UF:
CEP:
Indique o ano que está cursando no ensino médio: 1º

Cidade:

DADOS DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL
Nome completo:
Sexo: F M Data de nascimento:
Telefone fixo:
E-mail:

/

/

´ ~ Expedidor:
Orgao

RG*:
Celular:

Outro:
Grau de parentesco: Pai

~
Mae

—

CPF*:

Se outro, qual?

Assinatura do(a) aluno(a)

Assinatura do(a) responsável legal

*Anexar cópia legível do RG e CPF do(a) aluno(a) frente e verso

*Anexar cópia legível do RG e do CPF do(a) responsável legal frente e verso

DADOS DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Nome completo:
Sexo: F M
RG*:
Endereço residencial:
Compl.:
UF:
CEP:
E-mail pessoal:

´ ~ Expedidor:
Orgao
Bairro:
Telelefone fixo:

—

CPF*:

No:

Cidade:
Celular:
E-mail corporativo:

Outro:

DADOS DA ESCOLA
Nome da escola:
Nome completo do(a) diretor(a):
Sexo: F M
RG do(a) diretor(a):
Endereço da escola:
Bairro:
E-mail pessoal:
Telelefone fixo:
Total de alunos mobilizados:

´ ~ Expedidor:
Orgao
Cidade:
Celular:
Total de professores mobilizados:

Assinatura do(a) professor(a) orientador(a)
*Anexar cópia legível do RG e do CPF do(a) professor(a) orientador(a) frente e verso

CPF do(a) diretor(a):
No:
Compl.:
UF:
CEP:

E-mail corporativo:
Fax:
Total de redações recebidas pela escola:

Assinatura do(a) diretor(a) e carimbo obrigatório

2º

3º

4º

