Regional Rio Grande do Sul

Edital de A poio à Participaçao no Encontro Nacional de Educaçao Matematica –
ENEM 2019 – SBEM_RS

Este edital trata de apoio financeiro que destina-se a todos os sócios da
Sociedade Brasileira de Educaçao Matematica – SBEM, pertencentes a Regional do
Rio Grande do Sul, nas categorias Socio Aspirante (Alunos de Graduaçao) ou Socio
Efetivo (Professores da Educaçao Basica), com anuidade 2019 paga.
1. A SBEM RS concedera auxílio, no valor maximo de R$500,00, para até 4
(quatro) sócios. Os recursos serão distribuídos para até 2 (dois) estudantes de
graduação, regularmente matriculados em instituições gaúchas, e para ate 2 (dois)
professores da Educaçao Basica. em exercício de docência nas redes públicas ou
privada do Estado do Rio Grande do Sul.
2. Para concorrer ao processo seletivo o interessado deve ser sócio com
anuidade paga conforme calendário disponível presente neste edital. O
pagamento da anuidade deve ser realizado com base nos valores e condições
estabelecidas pela Diretoria Nacional da SBEM.
3. Para a inscrição neste edital, o interessado devera enviar um correio
eletrônico para o endereço joaosilva@furg.br, solicitando participação no sorteio.
Nesta mensagem devem estar anexados o comprovante de pagamento da
anuidade SBEM e da inscrição no ENEM, bem como o comprovante de vínculo
atualizado (aluno de graduação - comprovante de matricula ou professor -

contracheque) . O não envio dos documentos implica a não validação e habilitação
do interessado no sorteio.
4. A seleção sera feita por meio de sorteio aberto aos interessados, a ser
divulgado na pagina da SBEM-RS no Facebook.
5. O pagamento do valor sera feito por meio de deposito em conta corrente
em nome do contemplado após o evento e mediante o envio do comprovante de
participação no ENEM 2019 para o endereço eletrônico da SBEM-RS ate o dia 30
de julho de 2019.
6. Calendário de ações:
Inscrições com envio dos documentos: até 15 de maio de 2019
Sorteio e divulgação dos contemplados: até 31 de maio de 2019
Envio dos documentos de comprovação de participação: até 30 de julho de 2019
Rio Grande do Sul, 06 de abril de 2019

Prof. Dr. José Carlos Leivas
Diretor
SBEM – DIRETORIA REGIONAL RIO GRANDE DO SUL

