UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Centro de Comunicação, Turismo e Artes
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DAS VAGAS DO CURSO DE EXTENSÃO EM MÚSICA
Nome:
Apresenta alguma necessidade especial ( ) Não ( ) Se sim, qual? _______________________________
_______________________________________________________________________________________
Endereço residencial: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefone(s) para contato:
E-mail:
RG:
órgão expedidor
CPF:
Registro de Nascimento (caso não tenha os documentos acima):
Possui instrumento específico:
Se sim, qual?
Qual o curso desejar participar:

Para confirmar a inscrição o candidato terá que preencher a ficha de inscrição, anexar a GRU e comprovante de
pagamento, depois entregar na Assessoria de Extensão/ Vice-Direção do Centro, no período de 10 a 14/02/2014, das
8:30 às 15h.
Como gerar a Guia de Recolhimento da União - GRU ...
Acessar o site http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e gerar a GRU utilizando os
seguintes dados: Unidade Gestora – UG: 153065, Gestão 15231, Código de Recolhimento: nº 28832-2; Número de
Referência:152645188; Competência:02/2014; Vencimento: data do pagamento até o último dia de inscrição(14/02/2014);
CPF do aluno/a ou responsável, nome do aluno/a (contribuinte) e o valor e R$ 10,00 (nos itens valor principal e valor total).
Depois é só pedir para emitir GRU, conferir os dados, imprimir e efetuar pagamento exclusivamente em alguma agência
do Banco do Brasil.
Outras informações: Entrar em contato com prestadores de serviços na sala da Vice-Direção do CCTA– Assessoria de
Extensão (3216 7143) ou através do e-mail assessoriadeextensao.ccta.ufpb@gmail.com.
João Pessoa, ____ de fevereiro de 2014.
___________________________________
Assinatura do candidato
_________________________________________________________________________________________
VIA DO CANDIDATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Centro de Comunicação, Turismo e Artes
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Comprovante de inscrição para participar do processo de seleção do Curso de Extensão em
_________________________________, coordenado por __________________________________.
Período da seleção (entrevista ou teste de habilidade específica) nos dias 18 a 19/02, com horário a ser definido e
divulgado às 12h do dia 17/02. A divulgação será realizada no site www.ccta.ufpb.br, nos quadros de avisos dos
Departamentos de Educação Musical e Música e na Assessoria de Extensão/Vice-Direção do Centro.

Resultado da seleção – Também será divulgado no site www.ccta.ufpb.br, nos quadros de avisos dos Departamentos de
Educação Musical e Música e na Assessoria de Extensão/Vice-Direção do Centro, às 16h do dia 21/02/2014.
João Pessoa, _____ de fevereiro de 2014.
____________________________________
responsável pela inscrição
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