EDITAL DE INSCRIÇÕES INCLUSIVAS

O presente edital tem como objetivo a disponibilização de inscrições com
custo zero para a participação no XI Workshop de Medicina Famerp, a ser
realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2017 na Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto (Famerp), pelo Centro Acadêmico Euryclides Zerbini (CAEZ).

1. DOS DESCONTOS
1.1 O desconto é na modalidade INTEGRAL, cujos sorteados terão a
inscrição custeada integralmente pelo CAEZ.
1.2 Serão ao todo ofertadas 10 vagas, sendo dividas da seguinte forma:
1.2.1 5 (cinco) vagas para 10 de junho (sábado);
1.2.2 5 (cinco) vagas para 11 de junho de 2017 (domingo).
1.3 Somente terá direito ao desconto candidatos que estejam cursando o
Ensino Médio em instituições públicas de ensino.
2. DO PROCESSO SELETIVO E PRAZOS
2.1 A candidatura para essa modalidade de inscrição estará aberta do
dia 24 de abril de 2017 até o dia 03 de maio de 2017.
2.2 O candidato deverá se inscrever para o sorteio através do
questionário disponibilizado em www.workshopfamerp.com.br
2.3 A resposta ao questionário é obrigatória.
2.4 O único critério de qualificação para as inscrições inclusivas é o
candidato estar cursando Ensino Médio em escola pública.
Candidatos que não se adequarem a esse critério serão
desclassificados e perderão o direito ao sorteio.
2.5 O sorteio será realizado no dia 05 de maio de 2017.
2.6 O sorteio será realizado pelo site www.random.org,por meio de
sorteio da lista de inscritos em ordem de inscrição. Estarão
presentes, no ato do sorteio, membros da comissão organizadora do
XI Workshop de Medicina Famerp. Os primeiros cinco nomes

sorteados terão inscrições efetivadas para o sábado, 10 de junho de
2017. Os cinco nomes seguintes terão inscrições efetivadas para o
domingo, 11 de junho de 2017.
2.7 A Comissão Organizadora disponibilizará no dia 05 de maio de 2017
o nome dos estudantes contemplados no sorteio na página do CAEZ
no Facebook (www.facebook.com/caezfamerp) e no site
www.workshopfamerp.com.br
2.8 A Comissão Organizadora do XI Workshop de Medicina da Famerp
se reserva o direito de aumentar a oferta das vagas a qualquer
momento do processo seletivo.
3. DO QUESTIONÁRIO
3.1 O objetivo do questionário é recolher dados socioeconômicos acerca
dos candidatos à inscrição inclusiva.
3.2 A resposta ao questionário é obrigatória.
3.3 O conteúdo das respostas não influenciará o sorteio das inscrições.
3.4 A Comissão Organizadora garantes que os dados recolhidos serão
usados internamente para melhor organização dos próximos
Workshops em hipótese alguma serão divulgados publicamente.
4. DA COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÕES
4.1 Os candidatos devem comprovar sua condição de estudante de
Ensino Médio de instituição pública de ensino por meio de
declarações da escola ou foto/xerox de carteirinha escolar do ano
vigente (2017).
4.2 Os
documentos
acima
devem
ser
enviados
para
workshopfamerp@gmail.com, e com o título do e-mail seguindo o
seguinte modelo: NOME CANDIDATO - INSCRIÇÃO INCLUSIVA.
4.3 Demais informações submetidas no questionário são de caráter
autodeclarado e não necessitam confirmação.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Casos omissos nesse edital serão analisados pela Comissão
Organizadora do XI Workshop de Medicina Famerp.
5.2 Quaisquer dúvidas devem ser encaminhas para o e-mail
workshopfamerp@gmail.com ou para a página do CAEZ
(www.facebook.com.br/caezfamerp).

