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PSS 028/2022/Comissão de Inclusão e Acessibilidade 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 

Campus: ___________________________________________________________________________  
 
Bolsa Monitoria de Inclusão e Acessibilidade Itinerante: AC (   ) PCD (   ) 

Manhã (   ) / Tarde (   ) Código da vaga a qual irá concorrer: ___ Conforme Quadro I do PSS 028/2022. 
 
 

Bolsa Monitoria EuApoio Sala de Aula/Extraclasse: AC (   ) PCD (   )  

Manhã (   ) Tarde (   ) Código da vaga a qual irá concorrer: ___  Conforme Quadro II do PSS 028/2022. 
 

Nome Completo / Número de Matrícula: 
 

Curso:  
 
 

Turno/Turma:  
 

Pertence a turma do(a) discente a ser assistido: (  ) sim  (  ) não  
Possui deficiência: (  ) sim  (  ) não – anexar laudo médico       Período letivo: 

 

Endereço: 
 

Cidade/Estado: Telefone: E-mail: 
 

Cursa outra graduação de Ensino Superior: ________ Concluiu outro Curso Superior de graduação: ________ 
Está inadimplente com qualquer programa de bolsa acadêmica/assistência estudantil: (  ) sim  (  ) não  
 

Recebe bolsas disponíveis na UFAM ou de outras instituições referentes à assistência estudantil, incluindo de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, inclusive provenientes de estágios ou renda de emprego formal:  
(  ) sim  (  ) não 
 

Possui disponibilidade de no mínimo 20 (vinte) horas semanais: (  ) sim  (  ) não 
 

Qual o objetivo em concorrer a monitoria: 
 
 

 
 

DECLARO que as informações prestadas nessa Ficha de Inscrição são verdadeiras e assumo inteiramente a 

responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou 

adulterados, constituindo em crime de falsidade ideológica. 
Art. 299 do Código Penal Brasileiro (Lei nº 2848/40), in verbis: “Omitir, em documento público ou particular, declaração 

que dele deva constituir, ou nele inserir, fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena - Reclusão de 01 (um) a 05 
(cinco) anos e multa se o documento é público, e reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa se o documento é 

particular”.  
DECLARO, ainda, ter conhecimento deste Processo Seletivo Simplificado e que aceito as regras e condições nele 
estabelecidas, incluindo ciência das atribuições do monitor. 
 
Anexe seu currículo e comprovações 

 __________________________________, ______de _________________de 2022. 
(Assinatura do Requerente)  

 


