
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Edição 2021 

Processo seletivo 

 

A) Informações Pessoais (preenchimento obrigatório para todos os campos!!!) 

 

Nome completo 

 

Endereço residencial (rua, avenida, praça…) Nº Complemento. 
(casa, bloco) 

   

Município CEP Estado (UF) 

   

E-mail Celular Telefone fixo ou recado 

 (    ) (    ) 

Data de Nascimento                                                            Sexo  Idade 

__/__/____ (   ) M            (   ) F  

Nº R.G. Nº CPF (do candidato ou do responsável legal) 

  

Naturalidade 

Município 

 

Estado 

 

País 

Participação no Projeto Guri: 

Polo(s) Curso(s) Data ingresso: __/__/____ 

 

Data de saída: __/__/____ 

Grupo de Referência solicitado para Processo Seletivo 

 

Instrumento musical / voz 

 



Você participa de algum grupo musical atualmente? Em caso afirmativo, qual(is)? 

 

Você frequenta outro curso de música além do Projeto Guri? (aula particular, cursos 
livres, curso técnico, graduação ou licenciatura etc.) Em caso afirmativo, qual(is)? 

 

 

 

B) Informações Obrigatórias sobre Filiação e/ou Responsáveis Legais 

 

1- Filiação: 

Pai (nome)_________________________________________________________________ 

Data Nasc._________________CPF______________________RG_____________________ 

falecido  (   ) sim     (   ) não  -  E-mail:_________________________ 

2- Mãe  (nome)_____________________________________________________________ 

Data Nasc.________________CPF_______________________RG_____________________ 

falecida  (   ) sim    (   ) não  -  E-mail:_________________________ 

Apenas nos casos em que os pais não são responsáveis legais pelo candidato(a)  

3- Responsável Legal (nome)__________________________________________________ 

Data Nasc.__________________CPF______________________RG____________________ 

falecida  (   ) sim    (   ) não 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Eu, _______________________________________________________________________________,  

portador do RG nº______________________, candidato ao Programa de Incentivo dos 

Grupos de Referência do Projeto Guri - edição 2021, declaro para os devidos fins estar ciente 

de todos os termos e condições apresentados no Regulamento disponível no Site do Projeto Guri.  

Declaro ainda que todas as informações registradas são verdadeiras e corretas assim como as cópias dos 

documentos comprobatórios exigidos e entregues. 

Afirmo que conheço e estou de acordo com os termos estabelecidos no Regulamento do Programa de 

Incentivo dos Grupos de Referência do Projeto Guri e que as informações prestadas no 

Formulário de Inscrição foram declaradas espontaneamente e no cumprimento das exigências para 

participação do processo de seleção. 

 

São Paulo, ____ de  ______________ de 2021 

 

__________________________________ 

assinatura candidato 


