Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC
6ª CONVOCAÇÃO – ESTAGIÁRIO
Programa Mais Futuro

Relação de aprovado para estágio, referente ao Programa Mais Futuro. O candidato terá um prazo de
até 10(dez) dias úteis, a partir de hoje, para comparecer aos órgãos para entrega de toda a
documentação necessária.
Ressaltamos que o candidato é oriundo do PROGRAMA MAIS FUTURO e não do Programa Partiu
Estágio.
Documentos necessários:
- Comprovante de residência
- Original e cópia da Carteira de Identidade
- Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
- Original e cópia de carteira de identidade do representante legal ou do termo de guarda expedida por
autoridade judicial, se for o caso
- Declaração da instituição de ensino informando o semestre letivo, o turno de estudo, o curso de
formação e sua natureza presencial e a conclusão de, no mínimo, 50% do curso
- Comprovante de matrícula e frequência na instituição de ensino
- Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público
- Original e cópia do título de eleitor, se for o caso
- Original e cópia do certificado de reservista, se for o caso
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
- PIS
- Comprovação de inscrição no CadÚnico, se for o caso
- Histórico escolar do Ensino Médio
- Declaração da escola em que cursou o Ensino Médio, como bolsista integral, se for o caso
- Conta Bancária Banco do Brasil
- Termo de aceite do professor orientador (disponível na CDRH/UESC)

6ª CONVOCAÇÃO - Programa Mais Futuro
ÓRGÃO

CURSO
Agronomia

MUNICÍPIO

UESC

Agronomia

Ilhéus

UESC

Engenharia química

Ilhéus

UESC

UESC
UESC

Ilhéus

Geografia bacharelado
Medicina veterinária

Ilhéus
Ilhéus

NOME

Filipe oliveira dos santos
Gabryelle Viana de Sousa
Emanoelle Wenny Soares de Lima
Maiala dos Santos Nascimento
Allaisa de Santana Santos

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 29 de maio de 2019.
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