
                                                                                            
 

RETIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL 001/2021 

PARA DOAÇÃO DE RAÇÃO COMO PARTE DAS ATIVIDADES DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ESTADUAL DE PROTETORES E 

CUIDADORES DE ANIMAIS DO AMAZONAS  

 

 
A FAS torna público aos interessados que o edital 001/2021 do processo seletivo             

para doação de ração - ação integrante do projeto “Apoio à formulação, implementação e              

execução da Política Estadual do Bem-estar Animal e da Fauna Doméstica” - será             

prorrogado até o dia 05/03/2021, com inscrições realizadas exclusivamente pela internet           

no endereço contido na página do projeto. 

No edital de doação de ração podem ser acessadas a lista das documentações             

necessárias à inscrição, o formulário de inscrição, a declaração de aptidão à proteção             

animal a ser validada por uma ONG e a declaração de aptidão à proteção animal a ser                 

validada por um médico veterinário, ambas com anexos para listagem obrigatória dos            

dados dos animais (anexo 2.1 e 3.1). 

A FAS informa ainda que as inscrições no processo seletivo de doação de ração              

serão abertas a cada 2 meses, enquanto houver recurso disponível para a compra de              

ração. Os protetores contemplados serão beneficiados com a retirada da ração em dois             

momentos (a informação sobre datas e local de retirada será publicada posteriormente            

na página do projeto). A quantidade de ração doada a cada contemplado será             

estabelecida com base na demanda das inscrições e número de animais cadastrados. 

 

 

Contato e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: 

contato.bea@fas-amazonas.org  

 

 

 

 

 
Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro – Tel: (5592) 4009-8900 / 8910  
Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 – Pinheiros –  Capital - Tel: (5511) 4506-2900  

www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org 
twitter.com/fasamazonas 

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/u/1/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
mailto:contato.bea@fas-amazonas.org
http://www.fas-amazonas.org/
mailto:fas@fas-amazonas.org


                                                                                            

Onde lê-se: 

ANEXO 1 
CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

 

Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro – Tel: (5592) 4009-8900 / 8910  
Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 – Pinheiros –  Capital - Tel: (5511) 4506-2900  

www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org 
twitter.com/fasamazonas 

ETAPAS DATA LOCAL 

Divulgação do edital 15/01/2021 Página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 
no site da Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS 

Período de Inscrições 15 à 05/02/2021 Formulário de inscrição na  
página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 

Divulgação da homologação das    
inscrições 

08/02/2021 Página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 
no site da Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS 

Análise da documentação pela    
SEMA 

08 - 14/02/2021 Assessoria de Bem-Estar 
Animal (AssBEAS) - SEMA em 
Manaus 

Divulgação da homologação da    
lista dos protetores/cuidadores   
de animais aprovados 

15/02/2021 Página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 
no site da Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS 

Retirada da ração no município     
de Manaus na data de acordo      
com a inicial do nome do      
Protetor/Cuidador. 
 
OBS.: Protetor/Cuidador  
contemplado deverá levar   
documento de identificação   
original com foto para retirada     
da ração no local indicado. 

18/02/2021 
A - D 

 
19/02/2021 

E - H 
 

22/02/2021 
I - L 

 
23/02/2021 

M - P 
 

24/02/2021 
Q - T 

 
25/02/2021 

W - Z 

Em Manaus - o endereço será 
divulgado na página do 
Projeto Bem-estar Animal e da 
Fauna Doméstica no site da 
Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS 
 

http://www.fas-amazonas.org/
mailto:fas@fas-amazonas.org
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://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScCaD2tgY-y2hT8mj54K_xFX43OLCt55jH0yiFOuNldeGuSwA/viewform?gxids%3D7628&followup=https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScCaD2tgY-y2hT8mj54K_xFX43OLCt55jH0yiFOuNldeGuSwA/viewform?gxids%3D7628&ltmpl=forms&authuser=1
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Leia-se: 
 

ANEXO 1 
CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

 

Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro – Tel: (5592) 4009-8900 / 8910  
Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 – Pinheiros –  Capital - Tel: (5511) 4506-2900  

www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org 
twitter.com/fasamazonas 

ETAPAS DATA LOCAL 

Divulgação do edital 15/01/2021 Página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 
no site da Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS 

Período de Inscrições 15/02/2021 à 
05/03/2021 

Formulário de inscrição na  
página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 

Divulgação da homologação das    
inscrições 

06/03/2021 Página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 
no site da Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS 

Análise da documentação pela    
SEMA 

05/03/2021 à 
11/03/2021 

Assessoria de Bem-Estar 
Animal (AssBEAS) - SEMA em 
Manaus 

Divulgação da homologação da    
lista dos protetores/cuidadores   
de animais aprovados 

12/03/2021 Página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 
no site da Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS 

Retirada da ração no município     
de Manaus. 
 
OBS.: O Protetor/Cuidador   
contemplado deverá levar   
documento de identificação   
original com foto para retirada     
da ração no local indicado     
posteriormente. 

As datas e o local 
para a retirada da 

ração serão 
divulgadas 

posteriormente. 

Página do Projeto Bem-estar 
Animal e da Fauna Doméstica 
no site da Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS 
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