NOTA DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL Nº 02/2022 DE SELEÇÃO PARA VII
AMIGOS DA COMUNIDADE
A comissão, responsável pelo edital de seleção, do VII Amigos da Comunidade, TORNA PÚBLICO A
PRESENTE NOTA AO EDITAL Nº 01/2022 com os seguintes esclarecimentos:
2.1.2. Taxa de Inscrição
○ Candidatos que realizarem doação de sangue e/ou cadastro da
medula óssea, poderão se inscrever aplicando o código promocional
DOEVIDA.
■ É obrigatório o comprovante de doação de sangue atual,
não sendo aceitos doações com mais de 90 dias para pessoas
do sexo biológico feminino, e 60 dias para pessoas do sexo
biológico masculino.
Candidatos

que

possuem

disponibilidade,

podem

fazer

o

agendamento para realizar a doação de sangue em nossa campanha
“Doe sangue, doe vida!”, que irá ocorrer no dia 11/11/2022, através
do link https://form.jotform.com/222950121926654.
1º. A última doação do candidato deve estar dentro dos últimos 90 ou 60 dias. Porém, se fizer o
agendamento de doação em nossa campanha, o candidato já poderá fazer uso do cupom
promocional, referente a isenção parcial da taxa de inscrição. Nossa equipe enviará o
comprovante para que possa ser anexado na plataforma de inscrição.
2.2. Documentos necessários
▪

Curriculum Lattes comprovado (ver plataforma Lattes na

página do CNPq – www.cnpq.br) ou Currículo vitae, pontuado pelo
próprio candidato, consoante os itens e a ordem na tabela de
pontuação do currículo disponível no Anexo II.
o Não devem ser incluídos documentos que não estejam listados na
tabela de pontuação.
o O envio de todos os documentos, durante a inscrição, é de caráter
opcional, podendo submeter apenas o currículo ou tabela de
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pontuação preenchida. Nesse caso, os documentos comprobatórios
devem ser enviados para o e-mail amigoscientificos.pas@gmail.com,
até o dia 13 de dezembro.
▪ Declaração de aceitação das normas do VI Amigos da Comunidade,
conforme formulário disponível no Anexo III.
▪ Histórico acadêmico
o EXCETO candidatos da área de logística.
Ao todo, o candidato deverá submeter no mínimo 03 (três) documentos
em formato de PDF, para que consiga consolidar a inscrição.
2º. O currículo deve ser enviando junto ao anexo II no momento da inscrição e é obrigatório para
todas as áreas.
3º. Apenas o envio dos documentos comprobatórios pode ser enviado posteriormente, mas nossa
equipe desde já enviará e-mail solicitando, para evitar eventual esquecimento e o candidato não
fique prejudicado. O ideal é o envio no momento da inscrição.
4º. A declaração de aceitação não é obrigatória no momento da inscrição. Mas, o candidato pode
assinar eletronicamente e enviar na inscrição.
5º. O histórico acadêmico é obrigatório para seguintes áreas: enfermagem, fisioterapia, medicina,
nutrição, odontologia e psicologia.

Picos, 04 de novembro de 2022.
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