
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ E VÍNCULO DO  

PROFESSOR RESPONSÁVEL COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

Prêmio Respostas Para o Amanhã 6ª Edição / 2019  

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente e anuo com a inscrição da Instituição de Ensino abaixo qualificada, por 

mim dirigida:  

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO: 

CNPJ:  

no Concurso / Prêmio “RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – 6ª Edição / 2019” sob Certificado de Autorização SEFEL nº 

03.001328/2019, realizado pela:  

  

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (“SAMSUNG“), Avenida dos Oitis, n º 1460 - Distrito Industrial - 

Manaus - AM - CEP 69075-842, CNPJ 00.280.273/0001-37,   

 

sob coordenação geral do:  

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA (“CENPEC”), Rua Minas Gerais, 

228 – Higienópolis - São Paulo / SP / CEP. 01244-010, CNPJ 57.395.287/0001-13,   

 

com o objetivo de estimular e divulgar projetos de investigação e experimentação científica e/ou tecnológica 

desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, sob a orientação de professores das áreas das 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, como Matemática, Biologia, Física, Química e outras disciplinas 

relacionadas, capazes de diagnosticar demandas reais e apresentar respostas que melhorem a qualidade de vida das 

pessoas, inscrição esta realizada pelo(a) professor(a) 

(nome)_____________________________________________________, (nacionalidade)_____________________, 

(estado civil)_________________, portador de carteira de identidade RG nº ______________________ e CPF nº 

_____________________, residente e domiciliado(a) à 

(endereço)______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________,  

possui vínculo (de trabalho/emprego) com esta Instituição de Ensino desde _______________ até a presente data.  

 

Afirmo que o (a) referido (a) professor (a) é responsável pela inscrição do projeto ________________ desenvolvido 

pela equipe composta por _____ estudantes respectivamente: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________(nome de todos os estudantes 

envolvidos), devidamente matriculados na turma ___________, coautores do projeto indicado. 

  

Sendo o que tínhamos a declarar, e, sendo esta minha única, irrevogável e irretratável manifestação de vontade, dou 

tudo por bom, firme e valioso.  

 

_______________________, ____ de ______________________ de 2019.   

  

____________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Diretor (a) 

 


