PASSO A PASSO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO NO PROCESSO
SELETIVO DE DOAÇÃO DE RAÇÃO DA FAS/SEMA
EDITAL Nº002/2021

1º PASSO:
Ler o edital nº002/2021 do processo seletivo de doação de ração para
verificar a documentação necessária à inscrição e as declarações que
precisam ser preenchidas, validadas por assinatura e carimbadas por
ONG de proteção animal de Médico Veterinário com registro ativo no
CRMV-AM.
O edital pode ser acessado por meio da página do projeto Bem-estar
Animal e Fauna Doméstica: https://fas-amazonia.org/projeto-de-bemestar-animal-efauna-domestica/
Poderão se inscrever protetores e cuidadores de animais residentes em:
 Manaus
 Novo Airão
 Manacapuru
 APA Rio Negro
 RDS Rio Negro
 RDS Puranga Conquista

2º PASSO: preencher devidamente as declarações e validá-las por meio
de assinatura e carimbo.
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Caso não tenha comprovante de residência em seu nome, preencher a
declaração acima (Anexo 1) assinar, datar e colocar número de contato.
Não precisa autenticar em cartório.

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO À PROTEÇÃO ANIMAL A SER ASSINADA E
CARIMBADA POR ONG DE PROTEÇÃO ANIMAL.

Preencheer adequadamente o seu nome, e a quantidade de cada tipo
animal (gato ou cachorro) separando-os por idade (filhote ou adulto),
posteriormente leve até uma ONG de proteção animal da sua cidade
para ser assinada, datada, carimbada e colocado o contato do
responsável.

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO À PROTEÇÃO ANIMAL A SER ASSINADA E
CARIMBADA POR MÉDICO VETERINÁRIO COM REGISTRO ATIVO NO
CRMV-AM.

Preencheer adequadamente o seu nome, e a quantidade de cada tipo
animal (gato ou cachorro) separando-os por idade (filhote ou adulto),
posteriormente leve até um Médico Veterinário (registro ativo do
CRVM-AM) da sua cidade para ser assinada, datada, carimbada e
colocado o contato do responsável.

LISTA DE ANIMAIS SER ASSINADA E CARIMBADA POR ONG DE
PROTEÇÃO ANIMAL E POR MÉDICO VETERINÁRIO COM REGISTRO
ATIVO NO CRMV-AM.

Preencheer adequadamente seu nome e os dados dos animais de
acordo com o que se pede (utilizar quantas folhas forem necessárias),
posteriormente levar até uma ONG de Proteção Animal e a um Médico
Veterinário (registro ativo do CRVM-AM) da sua cidade para ser
assinada, datada, carimbada e colocado o contato do responsável por
ambos.

3º PASSO:
Após ter em mãos todos os documentos solicitados, realizar a inscrição
via formulário eletrônico exclusivamente pela internet:
https://forms.gle/M9eFgcZoxR6Wn3r98

Será necessário fazer o login no formulário de cadastro por meio de um
e-mail do Gmail.
O formulário de inscrição é composto de 3 etapas:
 1ª etapa - preenchimento do 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.

1º ETAPA: preenchimento do local de moradia e dados gerais do protetor animal.



2ª ETAPA - Anexo das fotos ou PDF dos documentos obrigatórios e optativos.
DICA: Os arquivos PDF podem conter várias páginas e são mais leves do que as fotos (imagens). Alguns
aplicativos de celular utilizados são: Tiny Scanner, CamScanner, entre outros.

3ª ETAPA - Ciência dos Termos de Compromisso.

Leia todas as linhas do Termo de Compromisso para ciência. A marcação
de todos é obrigatória.

CLICAR EM ENVIAR E PRONTO!!! INSCRIÇÃO REALIZADA!
Agora é só acompanhar a página do Projeto Bem-estar Animal e Fauna
Doméstica para atualizações e divulgações de novas ações.

