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Prezados/as colegas, saudações. 

É com imensa alegria que o/a convidamos a se associar à ABRALITEC. 

Para os interessados, é necessário que preencham, assinem e enviem a ficha de inscrição anexa 

para abralitec@gmail.com. Além da ficha de inscrição, o comprovante de depósito da anuidade 

de 2018 também deve ser enviado no mesmo e-mail. 

Lembramos que o processo de associação pode levar até 4 (quatro) dias úteis. Para 

participar do I Seminário Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Língua Inglesa de Rede Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (I 

SIABRALITEC) é preciso efetuar o pagamento da taxa de participação do evento. 

Maiores informações: https://abralitec.wixsite.com/abralitec/inscricoes-como-ouvinte. 

Confiram as informações adicionais: 

Valor da anuidade 2018: R$ 80,00 (oitenta reais) 

Dados Bancários:  

Banco do Brasil. Agência: 3240-9. Conta Corrente: 109867-5 

Titular da Conta: Gisvaldo Araújo Silva 

CPF: 859887075-72 

Observação 1: As informações da ficha de inscrição que estão na caixa de texto serão preenchidas 

pela secretária da ABRALITEC. 

Observação 2: Caso a transação bancária não tenha sido realizada via transferência eletrônica ou 

depósito identificado, favor escrever o nome completo do associado junto ao comprovante de 

depósito. Este pode ser escaneado ou fotografado. Solicitamos a gentileza de enviar a foto e ficha 

de inscrição preenchida e assinada na mesma mensagem para nosso e-mail oficial: 

abralitec@gmail.com  

Observação 3: O comprovante de pagamento constando o número de identificação do sócio será 

enviado em até 4 (quatro) dias úteis para o endereço eletrônico do associado. 

Observação 4: No campo que diz respeito aos estágios de pós-doutorado, caso o docente tenha 

realizado mais de um pós-doutoramento, basta registrar o mais recente. 

Observação 5: Não há necessidade de enviar as instruções. Por gentileza, envie a ficha de 

inscrição somente nos formatos doc, docx e pdf.  

Visite nossa página oficial: https://abralitec.wixsite.com/abralitec 

Visite e curta nossa página no facebook: https://www.facebook.com/abralitec/ 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

(Após preencher e assinar, por gentileza, envie esta ficha e o comprovante de depósito para: 

abralitec@gmail.com) 

 
(A ser preenchido pela secretaria da ABRALITEC): 
Categoria: (   ) Sócio fundador (   ) Sócio efetivo (   ) Sócio honorário 
Vínculo: (   ) Membro da diretoria (   ) Membro do conselho (   ) Membro da assembleia 
Código e número e de sócio: ___________________________ 

Nome completo: _______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______/______/________ Identidade: ___________________________  

CPF: ___________________________ 

Endereço completo: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Telefone fixo (     ) ____________________ Telefone celular: (     ) _____________________ 

E-mails: _____________________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________________ 

Unidade/Campus: _____________________________________________________________ 

Cargo/Função: ________________________________________________________________ 

Mês e ano de ingresso na Rede Federal: ______/________ 

Área(s) de atuação: (   ) Língua inglesa (   ) Língua portuguesa (   ) Literaturas de língua 

inglesa (   ) Literaturas de língua portuguesa (   ) Outra: 

_________________________________ 

Formação: (  ) Graduado/a (  ) Especialista (  ) Mestrando/a (  ) Mestre/a (  ) Doutorando/a 

(   ) Doutor/a  

Já realizou estágio de pós-doutorado? (   ) Não (   ) Sim. Ano/Nome da instituição: 

________/______________________________________________________________ 

(     ) Declaro estar ciente do Estatuto da ABRALITEC e concordar com seu conteúdo. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura 

 

mailto:abralitec@gmail.com
mailto:abralitec@gmail.com

