ANEXO II - Edital n° 006/2019 – Propi/IFMS

Termo de Compromisso do Pré-Incubado Bolsista
Eu,

____________________________________________________________

(nome do estudante), portador do RG n.º ______________________________,
órgão emissor _________, data de emissão _____/_____/______, inscrito no CPF
n°

______________________,

residente

na

___________________________________________________________________
________________

(endereço),

telefone

__________________________________,

____________________,
estudante

no

e-mail

curso

de

_______________________________ na modalidade ___________________ no
período_____________________

Campus

________________________

do

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, comprometo-me a participar e executar
todas as atividades apresentadas na Pré-Incubação da TecnoIF – Incubadora Mista
e Social de Empresas do IFMS, de acordo com o exposto no edital n° 006/2019 –
Propi/IFMS e demais orientações a serem dadas pela Coordenação Local da
incubadora .

O não cumprimento de qualquer item do edital, sem justificativa relevante e
formalmente apresentada e aceita pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e PósGraduação,

acarretará

o

imediato

cancelamento

da

Bolsa

Fomento

ao

Empreendedorismo Inovador e/ou desligamento de sua participação na PréIncubação pelo Edital nº 006/2019 – Propi/IFMS.

O presente TERMO DE COMPROMISSO vigorará até a entrega e recebimento do
aceite do Modelo de Negócios (Canvas) e do Plano de Negócios, finalizados.
_______________________, _____ de __________________ de 2019.

________________________________________________

Assinatura do estudante

Declaração do Responsável Legal
(em caso de estudante menor de idade)

Eu,
(nome

____________________________________________________________
do

responsável

legal),

portador

do

RG

n.º

______________________________, órgão emissor _________, inscrito no CPF n°
________________________,

residente

na

______________________

___________________________________________________________________
__________________
qualidade

de

(endereço),

telefone

_____________________(grau

________________________,
de

parentesco)

do

na

estudante

_______________________________________________________________

do

Campus ________________________ do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul,
declaro para os devidos fins, que sou o responsável legal do (a) menor supracitado
(a), e que estou ciente e de acordo com este documento e com as atividades a
serem realizadas na Pré-Incubação TecnoIF previstas no edital n° 006/2019 –
Propi/IFMS.ao qual o mesmo está vinculado. Declaro, ainda, que autorizo o mesmo
a participar da Pré-Incubação da TecnoIF – Incubadora Mista e Social de Empresas
do IFMS.

_______________________, _____ de __________________ de 2019.

_____________________________________
Assinatura do Responsável Legal

