MODELO 2
Observação para o preenchimento desse documento
Considerando a provável impossibilidade de serem conseguidos apoios institucionais
para o financiamento da participação na Escola de Física CERN 2018, as despesas
decorrentes deverão ser assumidas ou pela instituição do(a) professor(a)
selecionado(a) ou por ele(a) próprio(a). Assim, são apresentados dois modelos de
documentos: um institucional (a ser preenchido pela instituição) e outro pessoal, que
deve ser preenchido caso o(a) professor(a) não tenha sido obtido apoio de sua
instituição.
No caso de ser preenchido pela instituição, o documento deve ser feito em papel
timbrado e assinado pelo responsável da(s) Instituição(ões) em que você trabalha e
que se compromete(m) a lhe ajudar no custeio de suas despesas.
Veja qual é a sua situação e preencha o documento correspondente.
ESTE DOCUMENTO É OBRIGATÓRIO e serve de compromisso declaratório que você
tem recursos suficientes para suas despesas.
Informamos que, em média, os gastos com passagens, seguro viagem e estadia são
em torno de R$ 10.000,00.
Após o preenchimento e assinatura desse documento ele deve ser digitalizado e
enviado no pedido de inscrição ao processo seletivo. O/a interessado/a deve guardar
consigo o documento original, para eventual comprovação.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL

Declaro, para fins de inscrição ao processo seletivo de professores de Física de Ensino
Médio para participar da Escola de Física CERN 2018 que, no caso do(a) nosso(a)
professor(a) ____________________________________________________________,
CPF ________________ , RG _________________ ser selecionado(a) para participar
da atividade, esta instituição se compromete a lhe conceder as passagens aéreas
nacionais e internacionais e o seu seguro viagem, além de garantir recursos para a
sua estadia (hotel e alimentação) com vistas a viabilizar a sua participação no
evento.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Cidade, Estado, data

Nome do responsável
Cargo ocupado
Carimbo

DECLARAÇÃO PESSOAL

Declaro, para fins de inscrição ao processo seletivo de professores de Física de Ensino
Médio

para

participar

da

Escola

de

Física

CERN

2018

que

eu,

_________________________________________________________________(nome)
CPF ________________ , RG _________________ caso seja selecionado(a) para
participar da atividade, comprometo-me a asumir as despesas com passagens aéreas
nacionais e internacionais, seguro viagem e estadia (hotel e alimentação), com vistas
a viabilizar a minha participação no evento.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Cidade, Estado, data

Assinatura
Nome

