
PASSO A PASSO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO NO PROCESSO 

SELETIVO DE DOAÇÃO DE RAÇÃO DA FAS/SEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Na página do projeto Bem-estar Animal acessado por meio do 

link <https://fas-amazonia.org/projeto-de-bem-estar-animal-e-

fauna-domestica/:> constam as opções para acesso ao edital, 

formulário de inscrição, declaração de protetor animal a ser 

validada por ONG e declaração de protetor animal a ser validada 

por Médico Veterinário.  

  

https://fas-amazonia.org/projeto-de-bem-estar-animal-e-fauna-domestica/:
https://fas-amazonia.org/projeto-de-bem-estar-animal-e-fauna-domestica/:
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/01/edital-para-cadastro-de-doacao-de-racao-final-1-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCaD2tgY-y2hT8mj54K_xFX43OLCt55jH0yiFOuNldeGuSwA/viewform?gxids=7628
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/01/anexo-2-e-21declaracao-de-protetor-e-cuidador-animal-validada-por-organizacao-nao-governamental-ong-de-protecao-animal.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/01/anexo-2-e-21declaracao-de-protetor-e-cuidador-animal-validada-por-organizacao-nao-governamental-ong-de-protecao-animal.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/01/anexo-3-e-31-declaracao-de-protetor-e-cuidador-animal-validada-por-medico-veterinario-com-registro-devidamente-ativo-no-crmv-am-1.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/01/anexo-3-e-31-declaracao-de-protetor-e-cuidador-animal-validada-por-medico-veterinario-com-registro-devidamente-ativo-no-crmv-am-1.pdf


 

Antes de começar a inscrição 

faça o Checklist dos documentos 

listados no edital: 

 

 RG e CPF - OBRIGATÓRIO; 
 Comprovante de residência - em caso de ausência, emitir 

declaração de próprio punho com a descrição do endereço - 
OBRIGATÓRIO;  

 Declaração de validação de aptidão à proteção animal emitida por 
Organização Não Governamental - ONG de proteção animal do 
Amazonas, devidamente registrada em cartório e no CNPJ (ANEXOS 
2 e 2.1) - OBRIGATÓRIO; 

 Declaração de validação de aptidão à proteção animal emitida por 
Médico Veterinário (ANEXOS 3 e 3.1) devidamente ativo no 
conselho de classe (CRMV-Amazonas) - OBRIGATÓRIO; 

 Documentação do animal - comprovante de castração (OPCIONAL);  
 Documentação do animal - carteira de vacinação (OPCIONAL); 

 Documentação do animal - fotos atuais do animal e do local de 
moradia do mesmo - (OBRIGATÓRIO).  

 
Poderão se inscrever protetores e cuidadores de animais 

residentes em: 
 Manaus 

 Manacapuru 
 Novo Airão 

 RDS Puranga Conquista 
 RDS Rio Negro 
 APA Rio Negro  



Valide a Declaração de Protetor e Cuidador Animal Validada por 

Organização Não Governamental (ONG) de Proteção Animal 

contida no ANEXO 2 do edital: 

 

  

Preencher o nome 

do protetor animal 

e a quantidade total 

de animais (gato e 

cachorro). 

Procurar uma ONG 

de proteção animal 

para datar e validar 

a declaração por 

meio da Assinatura 

do diretor da 

instituição, carimbo 

e telefone de 

contato. 

https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/01/anexo-2-e-21declaracao-de-protetor-e-cuidador-animal-validada-por-organizacao-nao-governamental-ong-de-protecao-animal.pdf


Preencher ainda o Anexo 2.1 da Declaração de Protetor e 

Cuidador Animal Validada por Organização Não Governamental 

(ONG) onde deve constar a lista dos animais sob a tutela do 

protetor com seus respectivos dados.  

  

Procurar uma ONG 

de proteção animal 

para datar e validar 

a lista de animais 

por meio da 

Assinatura do 

diretor da 

instituição, carimbo 

e telefone de 

contato. 

Preencher o nome 

do Protetor animal. 

Preencher os dados 

de todos os animais 

cuja quantidade foi 

indicada na 

Declaração do 

Anexo 2. Utilizar 

quantas folhas 

forem necessárias. 

Todas devem estar 

assinadas. 



Valide também a Declaração de Protetor e Cuidador Animal 

Validada por Médico Veterinário com registro devidamente ativo 

no CRMV-AM contida no ANEXO 3 do edital: 

 

  

Preencher o nome 

do protetor animal 

e a quantidade total 

de animais (gato e 

cachorro). 

Procurar um 

Médico Veterinário 

devidamente ativo 

no CRMV-AM para 

datar e validar a 

declaração por 

meio de sua 

assinatura, carimbo 

e telefone de 

contato. 

https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/01/anexo-3-e-31-declaracao-de-protetor-e-cuidador-animal-validada-por-medico-veterinario-com-registro-devidamente-ativo-no-crmv-am-1.pdf


Preencher ainda o Anexo 3.1 da Declaração de Protetor e 

Cuidador Animal Validada por Médico Veterinário com registro 

devidamente ativo no CRMV-AM onde deve constar a lista dos 

animais sob a tutela do protetor com seus respectivos dados.  

  

Procurar um 

Médico Veterinário 

devidamente ativo 

no CRMV-AM para 

datar e validar a 

declaração por 

meio de sua 

assinatura, carimbo 

e telefone de 

contato. 

 

Preencher o nome 

do Protetor animal. 

Preencher os dados 

de todos os animais 

cuja quantidade foi 

indicada na 

Declaração do 

Anexo 3. Utilizar 

quantas folhas 

forem necessárias. 

Todas devem estar 

assinadas. 



 

 

Após ter em mãos todos os documentos solicitados, realizar a 

inscrição via formulário exclusivamente pela internet disponível 

no endereço:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCaD2tgY-

y2hT8mj54K_xFX43OLCt55jH0yiFOuNldeGuSwA/viewform?gxid

s=7628 

 

 

 

 

 

  

Será necessário fazer o login em um e-mail do 

Gmail para ter acesso ao formulário. 

 

O formulário de inscrição é composto de 3 

etapas: 

1ª etapa - preenchimento da local de 

moradia e dados gerais do protetor 

animal; 

2ª etapa - Anexo das fotos ou pdf dos 

documentos obrigatórios e optativos; 

3ª etapa - Ciência dos Termos de 

Compromisso. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCaD2tgY-y2hT8mj54K_xFX43OLCt55jH0yiFOuNldeGuSwA/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCaD2tgY-y2hT8mj54K_xFX43OLCt55jH0yiFOuNldeGuSwA/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCaD2tgY-y2hT8mj54K_xFX43OLCt55jH0yiFOuNldeGuSwA/viewform?gxids=7628


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No formulário escolher a 

localidade de sua moradia. 

Informe seu nome completo 

sem abreviação. 

Informe o número do seu RG 

(sem pontuação). 



  

Informe o número do 

seu CPF (sem 

pontuação). 

Informe a data do seu 

nascimento conforme 

contida no RG. 

Informe o número do 

seu telefone de 

contato com DDD 

(somente os números). 

Informe seu endereço 

(nome da rua e 

número da casa). 

Informe o nome do 

bairro onde reside. 

Informe o nome do 

município onde reside. 

Informe o nome do 

Estado (UF). 

Avance para a próxima etapa.  



  

Anexe aqui a foto ou 

PDF do seu RG e CPF 

Anexe aqui a foto ou PDF 

do seu comprovante de 

residência (na ausência 

pode fazer uma declaração 

de próprio punho). 

Anexe aqui a foto ou PDF 

da Declaração de proteção 

animal validada por ONG 

(Anexo 2) e a lista de 

animais descrita no Anexo 

2.1. 
*Pode ser PDF com várias 

páginas ou várias fotos nítidas. 



  

Anexe aqui a foto ou 

PDF da Declaração de 

proteção animal 

validada por Médico 

Veterinário (Anexo 3) e 

a lista de animais 

descrita no Anexo 3.1. 
*Pode ser PDF com várias 

páginas ou várias fotos nítidas. 

Anexe aqui a foto ou 

PDF do local de 

moradia dos animais 

sob sua tutela. 

Anexe aqui a foto ou 

PDF dos comprovantes 

de castração caso 

tenha. 

Anexe aqui a foto ou 

PDF dos comprovantes 

de vacinação caso 

tenha. 

Avance para a próxima etapa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nesta etapa basta Ler e 

Clicar nas caixas de 

opções de cada Termo de 

Ciência comprometendo-

se a cumpri-los.  



 
Nesta etapa basta Ler e Clicar nas caixas de opções de 

cada Termo de Ciência comprometendo-se a cumpri-los.  

Após dar ciência nos Termos de Ciência basta clicar em enviar e pronto!  

Inscrição Realizada! 

Aguardar as notícias publicadas na página do Projeto Bem-estar Animal da FAS. 

https://fas-amazonia.org/projeto-de-bem-estar-animal-e-fauna-domestica/

