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FICHA DE INSCRIÇÃO PJM 2016-2018 

Parabéns por se inscrever no Parlamento Juvenil do MERCOSUL 2016-2018 

Para que sua inscrição seja válida, é necessário preencher atentamente todos os dados solicitados abaixo e 

anexar os seguintes documentos: 

 Projeto de Protagonismo Juvenil elaborado pelo estudante-candidato;  
 Cópia de documento de identidade válido e legível;  
 Termo de Autorização do Responsável (modelo disponível no site), devidamente assinado, 

caso o estudante tenha menos de 18 anos; 
 Autorização de Cessão de Imagem e Som e Propriedade Intelectual (modelo disponível no site) 

assinada pelo estudante ou pelo responsável, caso o candidato tenha menos de 18 anos;  
 Declaração de Matrícula; 
 Carta de recomendação de um professor. 

Dados pessoais 

Nome Completo: 

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

Carteira de Identidade nº: Órgão Expedidor: CPF: 

Endereço residencial completo: 

 

CEP: 

Cidade:                                                                                                                             UF: Sua residência é: 

(   ) urbana                        (   ) rural 

Telefone Residencial com DDD: 

 (    ) 

Telefone Celular com DDD: 

 (    ) 

E-mail: 

Nome dos pais ou responsáveis: 

 

A sua cor ou raça é: 

(   ) Branca    (   ) Preta    (   ) Amarela     (   ) Parda    (    ) Indígena, etnia ___________________________. 

Possui alguma deficiência?           (   ) Sim           (    ) Não.  

Especifique qual a deficiência: ____________________________________________________________. 

 

 

 



PARLAMENTO JUVENIL DO MERCOSUL  
Edital de Seleção 2016-2018 

 

 

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 de protagonismo juvenil? 
 

(    ) Direitos Humanos  

(    ) Integração Regional 

(    ) Inclusão educativa 

(    ) Jovens e Trabalho 

(    ) Gênero 

(    ) Participação Cidadã 
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Responda a pergunta abaixo com suas próprias palavras: 

Como surgiu a ideia do seu projeto? O que te inspirou? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


