
INSTITUTO LUIZA MAHIN 

RETIFICAÇÃO 1 DO EDITAL N. 001/2020, de 30 de julho de 2020. 

 

Em atenção ao edital n. 001/2020, de 30 de julho de 2020, o INSTITUTO LUIZA MAHIN que                 

torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de inscrição para o                

PROGRAMA DE PERMANÊNCIA, destinado a selecionar candidatos para a função de doador            

madrinha/padrinho e de doador solidário de estudantes de medicina negras e negros, e também os               

respectivos estudantes para a condição de bolsista, torna público: 

 

Comunica  que a redação retificada do item 2.3.1 é: 

2.3.1 Requisito Básico: Ser estudante oficialmente matriculado em medicina e ser preta(o) ou             

parda(o) autodeclarada(o) negra(o); que for hipossuficiente de recursos financeiros, adotando a           

seguinte definição para família de baixa renda: 

Aquela com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo, não excedendo renda               

familiar mensal de até seis salários mínimos. 

 

Comunica que a redação retificada do item 4.6 é: 

4.6 Submetido o formulário, o examinando deverá salvar o comprovante correspondente, e            

aguardar recebimento de e-mail do ILUMA solicitando envio de documentação comprobatória de            

acordo com os itens 7.2, 7.3 e 7.4. 

 

Comunica que, excepcionalmente em decorrência da pandemia, a exigência de autenticação de            

documentos em cartório para os itens 6.1.3, 6.2.3 e 7.2 não será mantida. 

 

Comunica que, no item 6.2.3 do edital, acrescenta-se o passaporte como documento oficial de              

identificação para brasileiros que moram no exterior ou estrangeiros. 

 

Comunica que acrescenta um novo item ao anexo VI:  

8. Os estudantes e familiares que recebem qualquer outro auxílio deverão enviar o             

comprovante destes, a fim de serem contabilizados como parte renda familiar.  

8.1 O comprovante de recebimento do auxílio emergencial deverá ser enviado, apesar            

deste benefício em específico não ser contabilizado como renda familiar.  
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Comunica que ficam estendidos os prazos de inscrição contidos no cronograma exposto no             

ANEXO I, passando a ocorrer da seguinte forma: 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS 

 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 30/07/2020 

Período de Inscrições de doadores 30/07/2020 a 10/08/2021 

Primeiro tempo de Inscrições de estudantes via formulário 30/07/2020 a 14/08/2020 

Envio da documentação comprobatória 15/08/2020 a 21/08/2020 

Análise das inscrições dos estudantes 15/08/2020 a 21/08/2020 

Divulgação das inscrições estudantis homologadas 20/08/2020 

Pagamento referente ao mês 01 10/09/2020 

Pagamento referente ao mês 02 10/10/2020 

Pagamento referente ao mês 03 10/11/2020 

Pagamento referente ao mês 04 10/12/2020 

Pagamento referente ao mês 05 10/01/2021 

Pagamento referente ao mês 06 10/02/2021 

Segundo tempo de Inscrições de estudantes via formulário 01/01/2021 a 15/01/2021 

Envio da documentação comprobatória 16/01/2021 a 22/01/2021 

Análise das inscrições dos estudantes 16/01/2021 a 22/01/2021 

Divulgação das inscrições estudantis homologadas 01/03/2021 

Pagamento referente ao mês 07 10/03/2021 

Pagamento referente ao mês 08 10/04/2021 

Pagamento referente ao mês 09 10/05/2021 

Pagamento referente ao mês 10 10/06/2021 

Pagamento referente ao mês 11 10/07/2021 
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Pagamento referente ao mês 12 10/08/2021 

Encerramento deste programa 10/08/2021 
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São Paulo, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

________________________________ 

Yuri Alencar da Rocha 

Presidente do Instituto Luiza Mahin 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Kassio Costa Moreira 

Coordenador de Projetos do Instituto Luiza Mahin 
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