
Prêmio Simples Nacional e Empreendorismo - 2a Edição

Nome:

Identidade: Órgão Emissor: CPF:

1. Identificação

2. Endereço

Logradouro: Número: Complemento:

Bairro:

Cidade: UF:

e-mail:

Tema:

Título:

Curso:

Instituição de Ensino:

Se o trabalho foi elaborado em grupo, informe abaixo os demais integrantes:

Declaro para os devidos fins que aceito os termos do regulamento deste prêmio.

_______________________________________, _______ de ____________________ de 20____

_______________________________________________________________
Assinatura

Categoria 2 - Estudantes de Graduação

Telefone com DDD: Celular com DDD:

CEP:



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO - ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
(A ficha deve ser preenchida de forma legível, sem emenda, rasura ou borrão)

Identificação
Informar o nome completo do candidato, o número do RG e órgão emissor, e o número de inscrição
no CPF (digite apenas os números).

Endereço
Informar o endereço do candidato.

Telefone
Informar o telefone e o celular com o código de Discagem Direta à Distância (DDD) .  Digite apenas os
números, por exemplo:  6112345678. Caso o candidato não possua celular, deixar o campo em branco.

e-mail
Informar o e-mail do candidato. Caso o candidato não possua e-mail, deixar o campo em branco.

Tema
Informar o tema do trabalho escolhido pelo candidato. Os temas estão sugeridos no artigo 2º do
Regulamento.

Título
Informar o título do trabalho.

Curso e Instituição de Ensino Superior
Informar o curso e a Instituição de Ensino Superior que o candidato freqüenta atualmente, ou que já
tenha concluído o ensino superior.

Se o trabalho foi elaborado em grupo
Se o trabalho for elaborado em grupo, utilizar este campo para informar o nome dos demais
integrantes. Neste caso, os dados da ficha de inscrição devem ser preenchidos por um representante
do grupo, que assinará o documento.

Data e assinatura
Informar cidade e data, e apor assinatura do candidato.
Obs: A assinatura deve conferir com a constante no documento de identificação enviado.
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Informar o telefone e o celular com o código de Discagem Direta à Distância (DDD) .  Digite apenas os números, por exemplo:  6112345678. Caso o candidato não possua celular, deixar o campo em branco.
 
e-mail
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Tema
Informar o tema do trabalho escolhido pelo candidato. Os temas estão sugeridos no artigo 2º do Regulamento.
 
Título
Informar o título do trabalho.
 
Curso e Instituição de Ensino Superior
Informar o curso e a Instituição de Ensino Superior que o candidato freqüenta atualmente, ou que já tenha concluído o ensino superior.
 
Se o trabalho foi elaborado em grupo
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