
FICHA DE INSCRIÇÃO INSTRUÇÃO           Nº _____/_____

I - DADOS PESSOAIS
Nome:____________________________________________________________________________________________

Endereço:_________________________________________________________________________________________

Bairro:_________________________ Cidade:______________________UF:______ Cep.:__

Telefone residencial:___________Telefone celular:__________E-mail:_______________________________

Sexo:(    ) Masc (     )Fem      Carteira de Identidade: ___________ Data de Nasc: _____ / ______ / _______

Naturalidade: _____________________________ Nacionalidade: __________________________________

Estado Civil:      (      ) Solteiro      (      ) Casado      (      ) Outros

Já trabalhou no Nutec anteriormente? (     ) Sim      (      ) Não  

Se Sim, qual o período: _____________________________________________________________________

Possui Vínculo Empregatício Sim: (    )              Não (    )

Recebe alguma modalidade de Bolsa:  Sim (    )      Não (   )

II – FORMAÇÃO 
Técnico de Nível Médio_________________________________________Ano de Conclusão:______________ 
Estabelecimento:______________________________________________Local:_________________UF:_____

Graduação: ___________________________________________________Ano de Conclusão: __________

Estabelecimento:______________________________________________Local:_________________UF:_____

Especialização: ________________________________________________Ano de Conclusão: _______

Estabelecimento: ___________________________________________ __Local: _________________UF:_____

Mestrado: _____________________________________________________Ano de Conclusão:________

Estabelecimento: ___________________________________________ __Local: _________________UF:_____

Doutorado: ____________________________________________________Ano de Conclusão:_____________

Estabelecimento: _____________________________________________ Local: _________________UF:_____

II – ÁREA DE INTERESSE (Conforme quadro de vagas do Anexo II da Instrução)

Modalidade da Bolsa ______________________________________________________________________ __ 

Ao assinar a presente Ficha o candidato assume total responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas, as
quais poderão ser investigadas ou confirmadas a qualquer tempo. (Somente terão validade as Informações comprovadas
com documentos legalmente aceitos.                                                                  

Data: _____/____/____                                                                   ______________________________    

                                                                                                                   Assinatura do candidato

Recebido por :

Declaro que a documentação está completa.
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