FICHA DE INSCRIÇÃO 2017
Instruções
Tema: “Imagine que você é um(a) assessor(a) do novo Secretário Geral da ONU –
Qual é o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de
que forma você o aconselharia para isso?”
O senhor António Guterres assumiu o cargo de Secretário Geral da ONU em 2017. Na
condição de chefe da organização intergovernamental, ele é o porta-voz das pessoas
mais vulneráveis no mundo e supervisiona os trabalhos relativos aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, que concentram os esforços com o objetivo de tornar o
mundo um lugar melhor para os adultos do amanhã, que são as crianças de hoje.
Os participantes podem basear suas composições nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. O UNICEF elaborou um Guia (em espanhol) sobre esses objetivos para
uso das crianças e cuja consulta pode ser feita no endereço
https://www.unicef.org/agenda2030/files/TWWW_A4_Single_Page_LowRes_Spanish.p
df

O preenchimento de todos os campos assinalados com asterisco (*) dessa ficha
é obrigatório para a participação no concurso. A ausência de informações ou a não
concordância expressa com o que está previsto no regulamento será condição para
desclassificação do referido concurso. Depois de preenchida, a ficha deve ser
assinada pelo(a) diretor(a) da escola e pelo(a) aluno(a) concorrente. A assinatura de
todos é obrigatória. A ficha de inscrição deve estar grampeada com a redação
(formulário de redação).

DADOS REAIS
Nome completo do(a) aluno(a) *

Data de nascimento do(a) aluno(a) *

Sexo*

( ) fem ( ) masc

Série que está cursando*
Nome dos pais ou responsáveis*

Telefone dos pais ou responsáveis *
E-mail

1

Nome da escola*
CNPJ da escola*
Endereço da escola*
Bairro*
Cidade*

Estado*

CEP*
Telefone da Escola*
Quantidade de alunos da escola*
E-mail da escola
Declaro para todos os fins que li o Regulamento do 46º Concurso Internacional de Redação de
Cartas e aceito todas as condições ali expressas, inclusive, o item 10 (direitos autorais das
redações inscritas) e o 5 (autoria exclusiva da redação, responsabilidade da escola e
condições de participação). Assumo a responsabilidade pelas informações e ações previstas
no Regulamento publicado no portal dos Correios (www.correios.com.br)

Assinatura acima do(a) diretor(a) da Escola*
Nome completo*:
CPF*:

Assinatura acima do(a) aluno(a) concorrente*
Nome completo*:
RG ou Certidão de Nascimento*:

2

