MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE – 2ª DE
12ª BDA INF L (AMV)
(5ª Bda Estrt/1908)
Seção de Planejamento - SSPP

Caçapava, SP.

“Além da Vanguarda”

PROJETO UNIVERSITÁRIO AEROMÓVEL
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:
Universidade:

Curso:

Data de Nascimento:
Tipo Sanguíneo:

Sexo:

( ) Masculino

(

) Feminino

Fator RH:

Pai:
Mãe:
RG:

CPF:

(Observação: uma cópia do documento de identidade deverá ser anexado a esta Ficha de Inscrição)
Endereço:

nº

Bairro:

Complemento:

Cidade:

UF:

Tel residencial:

Celular:

Em caso de emergência falar com:

Recado:

Tel:

E-mail:
Camisa: (

)P

Peso:

(

)M

(

)G

(

) GG

Calçado nr:

Altura:

Possui algum problema de saúde? (

) Não (

É alérgico(a) a algum medicamento? (
É alérgico(a) a algum alimento? (

) Sim

) Não (

) Não (

) Sim

) Sim

É portador de alguma necessidade especial? ( ) Não (
Tem convênio médico? ( ) Não (

) Sim

Qual? ________________________________
Qual? ______________________________

Qual? __________________________________
) Sim

Qual? _________________________

Qual? _________________________________________

Em caso de emergência qual hospital a ser encaminhado: Pronto Socorro
Sabe nadar? (

) Sim

( ) Não

Já montou cavalo? (

) Sim

(

) Não

Declaro que as informações dadas nesta ficha são legítimas e de minha responsabilidade.
_______________________________________________
Assinatura do Participante

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE
Declaro estar ciente das atividades do Estágio de Liderança da 12ª Brigada de Infantaria Leve
(Aeromóvel) – Caçapava, permitindo de forma gratuita, a utilização de imagem, nome e depoimento.
Esses últimos prestados de livre e espontânea vontade em publicações impressas (jornais, revistas, etc.)
e/ou eletrônicas (televisão e internet) referentes ao Estágio ou outras atividades da 12ª Brigada de
Infantaria Leve (Aeromóvel).
RESPONSABILIZO-ME em seguir todas as determinações e/ou orientações dos responsáveis pelo
Estágio durante todo o período de sua realização.
Taubaté - SP,

de abril de 2019

___________________________________________________
Assinatura do Participante

