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V Olimpíada de Neurociências do Rio de Janeiro 
18 de Março de 2017 
Rio de Janeiro, Brasil 
 

Formulário de Inscrição 
 
 
Nome do Candidato: 
 
Endereço: 
 
E-mail: 
 
Telefones (Fixo e Celular):  
 
Identidade (RG) / Órgão Expedidor / Data de Expedição do Candidato ou do Responsável:  
 
Instituição de Ensino Médio / Instituição de Vinculo (Nome, Endereço e Site): 
 
 
 
Assinatura: 
 
____________________________________________ 
 
 
 
Nome do Supervisor do Candidato:  
 
Endereço: 
 
E-mail: 
 
Telefone (Fixo e Celular): 
 
Identidade (RG) / Órgão Expedidor / Data de Expedição:  
 
Instituição de Vínculo (Nome, Endereço e Site): 
 
 
 
 
Assinatura: 
 
____________________________________________ 
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Nome do Responsável do Candidato: 
 
E-mail: 
 
Telefone (Fixo e Celular): 
 
Identidade (RG) / Órgão Expedidor / Data de Expedição:  
 
 
Assinatura: 
 
____________________________________________ 
 
 
Outras Informações IMPORTANTES a serem respondidas pelo CANDIDATO: 
 
Se você for o vencedor neste Comitê Local, você pode representar o Rio no Campeonato Nacional?  
(SIM) / (NÃO) 
 
Se você for o vencedor Nacional, você pode representar o Brasil no Campeonato Internacional? 
(SIM) / (NÃO) 
 
Algum dos participantes (candidato ou supervisor) precisa de um convite formal?  
(SIM) / (NÃO) 
 
Você ou o seu supervisor tem necessidades especiais? Quais? 
______________________________________________________________________________________ 
 
Por favor, anexe no sitio https://doity.com.br/v-olimpiada-de-neurociencias-do-rio-de-janeiro o 
formulário preenchido (assinado) e os documentos listados a baixo, até dia 15/03/2017. Todos os 
documentos devem estar em formato pdf: 
 
(1) Foto do candidato; 
(2) Foto do supervisor; 
(3) Formulário de inscrição (com todas as assinaturas); 
(4) Texto biográfico do candidato com no máximo 250 palavras (versões em português e inglês); 
(5) Texto biográfico do supervisor com no máximo 250 palavras (versões em português e inglês); 
(6) Cópia do registro geral (RG) do candidato; 
(7) Cópia do RG do responsável legal do competidor; 
(8) Cópia do RG do supervisor; 
(9) Comprovante de escolaridade (do candidato); 
(10) Carta de autorização do responsável pelo estudante para realização da atividade (modelo 

disponível no site). 
 
A confirmação da inscrição e sua divulgação será realizada por e-mail diretamente aos 
candidatos/supervisores e na pagina oficial da ONRJ (www.cienciasecognicao.org/riobrainbee). A 
validação da inscrição depende da confirmação da documentação carregada no ato da inscrição.  
Contato com a Coordenação do Comitê Rio de Janeiro 
Profa. Dra. Adriana da Cunha Faria Melibeu 
Telefone: (55) 21 26292267 (horário comercial). 
e-mail: riobrainbee@gmail.com / equipe.onrj@gmail.com.  


