
EDITAL DE SELEÇÃO PARA DIRETORIA COMISSÃO ACADÊMICA

Artigo 1º. Pelo presente edital declaram-se vacantes os cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Diretoria de Eventos, Mídias Sociais, Finanças, Científico e Secretaria da
Comissão Acadêmica da ABMAR na gestão 2021/2022.
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. Poderão participar da seleção quaisquer aluno acadêmico de Medicina
regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior e que não venham a
concluir sua graduação antes do término da gestão.

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

Artigo 4º. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 19/12/2021 à 19/01/2022 (até
23h59 desta data, horário de Brasília).

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 - Este edital entrará em vigor a partir do momento de sua publicação e divulgação
nos canais de comunicação da ABMAR.

ANEXO 1 – RELAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS



CARGO VAGAS

Presidente 1 vaga

Vice-Presidente 1 vaga

Diretoria de Eventos 3 vagas

Mídias Sociais 3 vagas

Científico 2 vagas

Secretaria 1 vaga

Finanças 1 vaga

1 CARGO PARA PRESIDENTE: Atuar diretamente com os membros da comissão
auxiliando-os em suas necessidades. Ser responsável pelo cadastro dos associados na
base de dados e liberação da área exclusiva do site. Ficar responsável pela coordenação
dos grupos de WhatsApp e Telegram.

1 CARGO PARA VICE PRESIDENTE: Ajudar o presidente em todos os pontos que ele
precisar e ficar responsável pelo envio dos e-mails para os associados. Ficar responsável
pela organização da planilha de ligas associadas. Ficar responsável pela coordenação dos
grupos de WhatsApp e Telegram.

3 CARGOS PARA DIRETORIA DE EVENTOS: Coordenar e planejar juntamente à equipe
possíveis eventos, cursos e parcerias

3 CARGOS PARA MÍDIAS SOCIAIS: Confecção de artes, mídias e material de divulgação
para ser veiculado nas mídias sociais. Também cabe a esta equipe divulgar as atividades
desenvolvidas pelas ligas acadêmicas associadas através das redes sociais oficiais da
ABMAR

2 CARGOS PARA CIENTIFICO: Trabalhar e planejar juntamente com a diretoria da ABMAR
reuniões científicas, projetos de produção de materiais e desenvolvimento da comissão
quanto aos pilares: ensino, pesquisa e extensão

1 CARGO PARA SECRETARIA: Responsável pela confecção de ata em todas as reuniões,
presença e emissão de certificados.

1 CARGO PARA FINANÇAS: Cargo específico para pessoas que residem em São
Paulo. Juntamente com a diretoria ABMAR será responsável pela lojinha e finanças da
comissão. Precisa de disponibilidade de pelo menos 1x ao mês e no máximo 2x ao mês,
para postar os produtos no correio. Precisa saber usar o excel para controle de caixa.




