
Edital CONIF/AI Nº 14, de 13 de julho de 2022

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO
SAKURA SCIENCE HIGH SCHOOL PROGRAM (BRAZIL)

RETIFICAÇÃO 2

ONDE LIA-SE:

3. DAS VAGAS E  DOS BENEFÍCIOS:

3.3. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação

providenciará para os estudantes selecionados:

a) Bilhetes aéreos para os trechos nacionais (da cidade de origem até o Aeroporto

Internacional de Guarulhos e vice-versa);

b) Emissão do passaporte.

LEIA-SE:

3. DAS VAGAS E  DOS BENEFÍCIOS:

3.3. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação arcará

para os estudantes selecionados:

a) Bilhetes aéreos para os trechos nacionais (da cidade de origem até o Aeroporto

Internacional de Guarulhos e vice-versa);

b) Custos de emissão do passaporte.

ONDE LIA-SE:

5. DA INSCRIÇÃO

5.1. O(A) candidato(a) deve submeter sua inscrição exclusivamente por meio do formulário

de inscrição devidamente preenchido, até 23h59, horário de Brasília (-3 GMT), do dia 31 de

julho de 2022, data limite para envio de inscrições, conforme cronograma constante no item

10.1 deste Edital, incluindo os seguintes documentos:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido pelo(a) candidato(a), disponível em:

https://forms.gle/rWffoY7k5DD5hNZz8

b) Certificado de proficiência em inglês, internacionalmente reconhecido, que comprove no

mínimo o nível B2, segundo o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (ou

equivalente) nas quatro habilidades linguísticas (compreensão escrita, compreensão oral,

expressão escrita, expressão oral);



c) Carta da instituição de origem do estudante da Rede Federal que comprove o atendimento

dos requisitos previstos no item 4; (declaração emitida em sistema eletrônico ou modelo

disponível no Anexo II)

d) Carta de intenções em inglês, na qual o(a) estudante demonstre seus propósitos com relação

à participação no intercâmbio e os motivos que o(a) qualificam como potencial candidato(a) à

vaga;

e) Documentação que comprove as informações curriculares apresentadas no formulário

eletrônico de inscrição (histórico escolar, declarações, certificados, entre outros);

f) Formulário de autorização dos pais ou responsáveis legais para participar do Sakura SHSP

(para menores de idade) (Anexo III)

g) Cópia do passaporte (ou comprovante de solicitação);

h) Termo de Compromisso no qual o(a) estudante se compromete a divulgar sua experiência à

comunidade acadêmica através de um relatório final e de uma apresentação em evento público

como palestra, oficina ou seminário, disponível no formulário eletrônico de inscrição, disponível

no formulário eletrônico de inscrição.

i) Formulário de Consentimento e Liberação de Informações e Imagens, disponível no

formulário eletrônico de inscrição.

LEIA-SE:

5. DA INSCRIÇÃO

5.1. O(A) candidato(a) deve submeter sua inscrição exclusivamente por meio do formulário

de inscrição devidamente preenchido, até 23h59, horário de Brasília (-3 GMT), do dia 31 de

julho de 2022, data limite para envio de inscrições, conforme cronograma constante no item

10.1 deste Edital, incluindo os seguintes documentos:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido pelo(a) candidato(a), disponível em:

https://forms.gle/rWffoY7k5DD5hNZz8

b) Certificado de proficiência em inglês, internacionalmente reconhecido, que comprove no

mínimo o nível B2, segundo o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (ou

equivalente) nas quatro habilidades linguísticas (compreensão escrita, compreensão oral,

expressão escrita, expressão oral);

c) Carta da instituição de origem do estudante da Rede Federal que comprove o atendimento

dos requisitos previstos no item 4; (declaração emitida em sistema eletrônico ou modelo

disponível no Anexo II)



d) Carta de intenções em inglês, na qual o(a) estudante demonstre seus propósitos com relação

à participação no intercâmbio e os motivos que o(a) qualificam como potencial candidato(a) à

vaga;

e) Documentação que comprove as informações curriculares apresentadas no formulário

eletrônico de inscrição (histórico escolar, declarações, certificados, entre outros);

f) Formulário de autorização dos pais ou responsáveis legais para participar do Sakura SHSP

(para menores de idade) (Anexo III)

g) Termo de Compromisso no qual o(a) estudante se compromete a divulgar sua experiência à

comunidade acadêmica através de um relatório final e de uma apresentação em evento público

como palestra, oficina ou seminário, disponível no formulário eletrônico de inscrição, disponível

no formulário eletrônico de inscrição.

h) Formulário de Consentimento e Liberação de Informações e Imagens, disponível no

formulário eletrônico de inscrição.

Brasília, 18 de julho de 2022.

Cláudio Alex Jorge da Rocha
Presidente do Conif


