
Ficha de Inscrição do Projeto Pioneiros 
 

 

Nome completo: 

Data de nasc.: Estado civil: Sexo: 

CPF: RG: Órgão emissor: 

Endereço:  Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: 

Nacionalidade: Naturalidade: UF: 

Nome do pai: 

Nome da mãe: 

Instituição de ensino: 

Ano do ensino médio em curso? ( ) 1º ano ( ) 2º ano ( ) 3º ano 

Período? ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite 

Facebook (se tiver): Instagram (se tiver): 

WhatsApp: ( ) LinkedIn (se tiver): 

E-mail: 

Telefone: ( ) Celular: ( )  

 
 
 
 

IMPORTANTE: 

Os interessados deverão ter entre 15 e 18 anos e estar matriculados em escolas da rede pública de ensino 

de Teresina, cursando uma das séries do ensino médio. As inscrições devem ocorrer de 01/08/2019 até 

16/08/2019, através do preenchimento da ficha de inscrição, disponível em 

aguasdeteresina.com.br. Além disso, o(a) aluno(a) deve enviar uma carta de apresentação de até 1 

(uma) página, descrevendo porque ele/ela deve ser um dos 30 (trinta) estudantes selecionados para o 

projeto. 

No ato da inscrição, faz-se necessário o envio dos seguintes documentos digitalizados: 

✓ Cópia atualizada do histórico escolar; 

✓ Comprovante de matrícula da instituição de ensino de que o aluno está matriculado. 

Os documentos, a ficha de inscrição e a carta de apresentação devem ser enviados para o e-mail 

social.ath@aguasdeteresina.com.br até às 23h59min do dia 16/08/2019 ou deixados nas escolas. 

Após o período de inscrição, haverá uma análise dos documentos e cartas por um comitê de seleção da Águas 

de Teresina. 

A divulgação dos aprovados será realizada até o dia 23/08/2019, através de divulgação no site da Águas de 

Teresina e contato telefônico com os selecionados. 

mailto:social.ath@aguasdeteresina.com.br


 
 

 

Descreva abaixo, de próprio punho, porque você deve ser um dos selecionados para participar 

do Projeto Pioneiros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que sou autor único deste manuscrito e que estou de acordo com os termos do 

regulamento do projeto Pioneiros, disponível em www.aguasdeteresina.com.br. 

 

  ,  de  de 2019. 
 
 

(assinatura) 

http://www.aguasdeteresina.com.br./

