Apoio à Participação no ENEM 2019 – SBEM RJ

1. A quem se destina o apoio
Destina-se a todos os sócios da SBEM RJ das categorias de Sócio Aspirante (Alunos de
Graduação) ou Sócio Efetivo (Professores da Educação Básica) com anuidade 2019
paga.
2. Itens financiáveis
A SBEM RJ concederá auxílio para compra de passagens, no valor máximo de R$500,00,
a 2 (dois) sócios sendo, 1 (um) aluno de graduação e 1 (um) professor da Educação
Básica em exercício em 2019.
3. Sobre as condições para concorrer ao apoio
Para concorrer ao processo seletivo o interessado deve ser sócio com anuidade paga até
o prazo final de inscrição neste edital conforme calendário disponível no item 7. O
pagamento da anuidade deve ser realizado com base nos valores e condições estabelecidas
pela SBEM. Para se associar acesse o menu “Seja sócio” na página da SBEM
http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/
Para a inscrição neste edital, o interessado deverá enviar, após preencher o formulário de
inscrição no Edital, disponível em https://goo.gl/Mos7Td, o comprovante de pagamento
da inscrição no ENEM bem como o comprovante de vínculo atualizado (aluno de
graduação - comprovante de matrícula ou professor - contra cheque) para
sbemrj@gmail.com.
O envio dos documentos deve ser realizado pelo e-mail indicado e dentro do período de
inscrições conforme calendário disponível neste Edital (item 7). O não envio dos
documentos implica na não validação e habilitação do interessado no sorteio.
4. Sobre a seleção
A seleção será feita por meio de sorteio aberto aos interessados, a ser realizado na página
da SBEM-RJ no Facebook.
5. Sobre o pagamento do auxílio
O pagamento do valor será feito por meio de depósito em cheque nominal em conta
corrente em nome do contemplado após o evento e mediante o envio do comprovante de

participação, cópia dos cartões de embarque e do comprovante do valor pago pelas
passagens até o dia 30 de julho de 2019. O pagamento será realizado em até 5 dias úteis
após o envio do comprovante de participação por e-mail para sbemrj@gmail.com. Para o
recebimento do apoio o contemplado deverá também preencher recibo referente ao apoio
que também deverá ser enviado por e-mail (escaneado de forma legível) para
sbemrj@gmail.com dentro do mesmo prazo.

6. Compromissos dos contemplados com o auxílio
- ajudar na divulgação da SBEM RJ e estimular a vinculação de novos sócios a SBEM,
a fim de que este tipo de apoio possa ter continuidade.
7. Calendário
Inscrição e envio de documentos
Sorteio
Pagamento do auxílio

até 31 de março de 2019
04 de abril de 2019, 18h, ao vivo em
www.facebook.com/sbemriodejaneiro
Após o evento conforme disposto no item
5 deste edital

8. Outras informações
Todas as propostas submetidas serão avaliadas pela Diretoria da SBEM RJ e o resultado
da seleção será informado ao proponente por meio de comunicação eletrônica.
Não serão aceitos pedidos de reconsideração de decisão relativa à concessão do apoio.
A SBEM RJ não se responsabiliza pelo pagamento a que se refere este edital no caso de
o contemplado não comparecer ao evento.
Este edital é uma iniciativa da SBEM RJ, não sendo a SBEM Nacional responsável em
nenhuma circunstância.
Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Regional Rio de Janeiro.

