
EDITAL DE SELEÇÃO PARA DIRETORIA DA COMISSÃO ACADÊMICA 
DA ABMAR

Artigo 1º. Pelo presente edital declaram-se vacantes os cargos de Diretoria de eventos, 
Mídias sociais, Diretoria de membros, Comunicação externa, Financeiro, Científico e Se-
cretaria da Comissão Acadêmica na gestão 2020/2021.  
Parágrafo único – a relação completa das vagas disponíveis se encontra no anexo 1 
deste documento e a descrição de cada cargo no anexo 2.  

Artigo 2º. Poderá participar da seleção qualquer aluno acadêmico de Medicina regular-
mente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior e que não venha a concluir 
sua graduação antes do término da gestão.  
Parágrafo único. O candidato deverá ser membro de Liga associada à Comissão Aca-
dêmica da ABMAR ou associado na categoria acadêmico.  

Artigo 3º. As inscrições deverão ser realizadas por meio do formulário online. Informa-
ções enviadas por outros meios não serão consideradas para a seleção dos candidatos.  

Artigo 4º. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 28/09/2020 ao 12/10/2020. 

Artigo 5º. A seleção dos estudantes para os cargos definidos se dará por meio de análise 
das informações enviadas via formulário de inscrição. 

Artigo 6º. A participação como responsável no cargo escolhido é totalmente voluntária e 
não implica em nenhuma forma de remuneração.  

Artigo 7º. As atribuições dos cargos vacantes, assim como todos as normas que regem a 
Comissão Acadêmica da ABMAR estão disponíveis através do “Estatuto da Comissão 
Acadêmica” e devem ser analisadas antes da inscrição.  

Artigo 8º. Os casos omissos e divergências na interpretação deste regulamento serão 
resolvidos pela Comissão Acadêmica da ABMAR juntamente com a Diretoria ABMAR.  

Artigo 9º. O candidato necessita responder à todas as perguntas do formulário disponibi-
lizado no site oficial da ABMAR no momento da inscrição. O não preenchimento de todos 
os campos acarretará em eliminação.  

Artigo 10º. Para o candidato estar apto a realizar o processo seletivo, é necessário que 
envie uma carta, em formato PDF, que comprove sua atividade no período vigente, assi-
nada pelo professor orientador. Esse processo de envio será realizado no momento da 
inscrição via formulário. 

Artigo 11º. Este edital entrará em vigor a partir do momento de sua publicação e divulga-
ção nos canais de comunicação da ABMAR.  



ANEXO 1 – RELAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS  

ANEXO 2 - DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

Diretoria de eventos: Coordenar e planejar juntamente à equipe possíveis eventos, cursos 
e parcerias. 

Mídias sociais: Confecção de artes, mídias e material de divulgação para ser veiculado 
nas mídias sociais, também cabe a esta equipe cooptar atividades desenvolvidas pelas 
ligas acadêmicas para realizar divulgação. 

Diretoria de membros: Atuar diretamente com os membros da comissão auxiliando-os em 
suas necessidades, além de organizar e liderar as regionais. 

Comunicação externa: Contato com as ligas ainda não cadastradas e parceiros para co-
missão. 

Financeiro: Organizar fluxo de caixa da comissão.  

Científico: Produção de materiais e desenvolvimento da comissão quanto aos pilares: en-
sino, pesquisa e extensão. 

Secretaria: Responsável pela confecção de ata em todas as reuniões, presença e emis-
são de certificados. 

CARGO QUANTIDADE DE VAGAS

Diretoria de eventos 2 vagas

Financeiro 1 vaga

Mídias sociais 2 vagas

Comunicação externa 1 vaga

Diretoria de membros 1 vaga

Científico 1 vaga

Secretaria 1 vaga


