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EDITAL ASCL Nº 001/2016 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA NOVOS ACADÊMICOS 

  O presidente da ASCL - Academia Sinopense de Ciências e Letras - Ireneu 
Bruno Jaeger, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve: 

ABRIR ONZE VAGAS PARA ACADÊMICO EFETIVO,  destinadas: oito para 

interessados  de Sinop e três para municípios do Norte de Mato Grosso. 

O artigo 12º do Estatuto prevê que “o edital deverá ser publicado 30 dias antes 

das inscrições”, portanto, o prazo de inscrição será de 14 de novembro a 12 de 

dezembro. 

Os interessados deverão fornecer os seguintes dados na inscrição: nome, 

endereço, telefone, e-mail e obra(s) publicada (s) ou a publicar (Roteiro para 

Inscrição está no anexo Único ao final deste Edital). A documentação completa 

será exigida após a aprovação. 

A comissão de seleção comunicará até o dia 20 de dezembro, por telefone por 

e-mail, se o pedido foi deferido. 

As inscrições poderão ser feitas pelos e-mails: ireneu.bruno@hotmail.com 

(Presidente) ou jaquelinesandradiel@gmail.com (Secretária); ou a qualquer um dos 

atuais acadêmicos. O Candidato em hipótese alguma poderá alegar 

desconhecimento do Estatuto da ASCL que está disponível no site da ASCL: 

www.ascl.org.br ; ou ainda poderá ser solicitado cópia por e-mail. 

Sinop, 14 de outubro de 2016. 

 
Ireneu Bruno Jaeger 
Presidente da ASCL 

  

mailto:ireneu.bruno@hotmail.com
mailto:jaquelinesandradiel@gmail.com
http://www.ascl.org.br/


 

Academia Sinopense de Ciências e Letras - ASCL 
Internet: www.ascl.org.br – E-mail: contato@ascl.org.br 

 
 

ANEXO ÚNICO - EDITAL ASCL Nº 001/2016 

 

Roteiro para fazer inscrição de Acadêmico na ASCL 

 

1) Currículo completo em que conste, no mínimo: 

- Nome Completo, Pseudônimo ou nome que utiliza nas publicações (Opcional), data 
e Localidade de nascimento, RG, CPF, endereço atual,  situação funcional: onde 
trabalha ou se é aposentado, telefone(s) e e-mail. 

- Obras que publicou ou vai publicar, artigo ou outro trabalho científico, projeto 
interessante de que participa. 

1ª observação: Caso seja aprovado como novo acadêmico da ASCL deverá deixar 
na Academia um exemplar de cada obra. 

2) Concursos ou premiações. 

3) Indicar preferencialmente quais das cadeiras vagas de 15 até 25 tem interesse em 
ocupar, lembrando que para as onze vagas os patronos estão definidos 
estatutariamente. 

2ª observação: No site: www.ascl.org.br está disponível o Estatuto da ASCL, sendo 
que nas páginas 24 e 25 podem ser consultadas as cadeiras vagas com seus 
respectivos patronos. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail: contato@ascl.org.br ou através 
do telefone (66) 9 9616-4442 com o Prof. Ireneu (Presidente da ASCL). 
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