
 

 

Ficha de Inscrição  

Parabéns por se inscrever no Parlamento Jovem Ibateense! 

Para que sua inscrição no projeto seja válida, é necessário preencher atentamente todos os dados 

solicitados abaixo e anexar os seguintes documentos: 

 Projeto de sua autoria; 

 Cópia legível de documento de identidade com foto (frente e verso); 

 Declaração Escolar, justificando que você está devidamente matriculado(a) e cursando a 2ª ou 3ª 

série do Ensino Médio.  

 Termo de Ciência e autorização do seu responsável legal devidamente assinado, caso seja menor 

de idade. 

Sugerimos que leia atentamente o Regulamento do Parlamento Jovem, disponível em 

www.camaraibate.sp.gov.br e https://desaocarlos.educacao.sp.gov.br Lá, você encontrará todas as 

informações, inclusive sobre processo seletivo e dicas para a elaboração do seu projeto de lei.  

Boa sorte! 

 Dados pessoais

Nome completo: 

Data de nascimento: Sexo: (   )Feminino          (   ) Masculino 

Carteira de identidade nº: Órgão Expedidor: CPF: 

Endereço residencial completo: 

 

CEP: 

Cidade:                                                                                                                             UF: 

Telefone Residencial com DDD: 

 (    ) 

Telefone Celular com DDD: 

 (    ) 

E-mail: 

Nome dos pais ou responsáveis: 

 

http://www.camaraibate.sp.gov.br/
https://desaocarlos.educacao.sp.gov.br/


 

 

 

Dados da escola 

 

Nome da escola em que estuda: 

 

Ano que está cursando: 

Endereço completo da escola: CEP: 

Cidade: UF: 

Telefone com DDD: 

 (     ) 

Fax: 

 (     ) 

Nome do(a) diretor(a) ou professor(a) para contato: 

 

Telefone do(a) diretor(a) ou professor(a) para 
contato: 

(     ) 

 Celular do(a) diretor(a) ou professor(a) para 
contato: 

(     ) 

E-mail do(a) diretor(a) ou professor(a) para contato: 

 

 

Dados para inscrição 

Qual o tema principal do seu projeto? 
 



 

 

 

 

Responda a pergunta abaixo com suas próprias palavras: 

Como surgiu a ideia da sua proposição/? O que te inspirou? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(    ) Educação, ciência e Tecnologia 
(    ) Infância e Juventude 
(    ) Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável 
(    ) Saúde 
(    ) Segurança Pública 



 

 

 

 Termo de Ciência e Autorização

(A ser preenchido pelo pai, mãe ou responsável legal, caso o estudante seja menor de idade) 

 

 

Eu, ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

portador(a) da identidade nº _____________________, responsável pelo(a) estudante 

______________________________________________________________________, 

autorizo meu filho(a) a participar de toda programação do Parlamento Jovem 

Ibateense, de acordo com as normas expressas no Regulamento, durante o período de 

19 a 23 de junho de 2017. 

 

 

 

Local:                                              Data: 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura  

 


