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• Requisitos para processar a Filiação de Novos Membros • Departamento de Registos Internacionais • 

DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS A ENVIARDOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS A ENVIARDOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS A ENVIARDOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS A ENVIAR    ----    COMPLETCOMPLETCOMPLETCOMPLETOOOO    
    

1.1.1.1.----    O PRIMEIRO REQUISITO ÉO PRIMEIRO REQUISITO ÉO PRIMEIRO REQUISITO ÉO PRIMEIRO REQUISITO É:::: Preencha o Formulário de Afiliação Online e tenha recebido a 
Confirmação de sua Afiliação, da Sede (o Assistente, que está disponível, solicitará os documentos 
descritos aqui ) Vá em frente e junteVá em frente e junteVá em frente e junteVá em frente e junte----se a eles a partir de agora , ganhar no tempo no processamento se a eles a partir de agora , ganhar no tempo no processamento se a eles a partir de agora , ganhar no tempo no processamento se a eles a partir de agora , ganhar no tempo no processamento 
de de de de SSSSua ua ua ua IIIInscrição como nscrição como nscrição como nscrição como MMMMeeeembrombrombrombro . 
    

LOS LOS LOS LOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE SUA ASSOCIAÇÃO, PARA SER UM MEMBRO, OS REQUISITOS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE SUA ASSOCIAÇÃO, PARA SER UM MEMBRO, OS REQUISITOS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE SUA ASSOCIAÇÃO, PARA SER UM MEMBRO, OS REQUISITOS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE SUA ASSOCIAÇÃO, PARA SER UM MEMBRO, 
(VÁLIDO PARA TODA A CATEGORIA), SÃO OS SEGUINTES:(VÁLIDO PARA TODA A CATEGORIA), SÃO OS SEGUINTES:(VÁLIDO PARA TODA A CATEGORIA), SÃO OS SEGUINTES:(VÁLIDO PARA TODA A CATEGORIA), SÃO OS SEGUINTES:    
    

2.2.2.2.----DEMONSTRA QUE VOCÊ TEM MAIS DE 18 ANOSDEMONSTRA QUE VOCÊ TEM MAIS DE 18 ANOSDEMONSTRA QUE VOCÊ TEM MAIS DE 18 ANOSDEMONSTRA QUE VOCÊ TEM MAIS DE 18 ANOS, para qualquer uma das Associações ASFI®-
AWBIS® . 
 

2.12.12.12.1----DEMONSTRE QUE VOCÊ TEM MAIS DE 16 ANOSDEMONSTRE QUE VOCÊ TEM MAIS DE 16 ANOSDEMONSTRE QUE VOCÊ TEM MAIS DE 16 ANOSDEMONSTRE QUE VOCÊ TEM MAIS DE 16 ANOS, (para brigadas de jovens ASFI® -AWBIS® ). Se 
este for o seu caso. 
 

3.3.3.3.----ID OFICIAL ATUALID OFICIAL ATUALID OFICIAL ATUALID OFICIAL ATUAL.... Digitalização ou foto de boa qualidade dos dois lados do seu ID. (As pessoas do 
seu país: RG, IFE, INE, DNI, RUT, CI, CC. FM2, FM3, passaporte, ID.) A carteira de motorista é válida A carteira de motorista é válida A carteira de motorista é válida A carteira de motorista é válida 
como "Identificação Oficial", para EUA, México e Canadá.como "Identificação Oficial", para EUA, México e Canadá.como "Identificação Oficial", para EUA, México e Canadá.como "Identificação Oficial", para EUA, México e Canadá. Toda a identificação deve ser atual. 
(Identificações expiradas não são aceitas) Caso você não tenha uma Identificação válida, eCaso você não tenha uma Identificação válida, eCaso você não tenha uma Identificação válida, eCaso você não tenha uma Identificação válida, entre em ntre em ntre em ntre em 
contato conosco para que possamos indicar outras opções, para verificar sua identidadecontato conosco para que possamos indicar outras opções, para verificar sua identidadecontato conosco para que possamos indicar outras opções, para verificar sua identidadecontato conosco para que possamos indicar outras opções, para verificar sua identidade . 
 

4.4.4.4.----CURTO CCURTO CCURTO CCURTO CURRICULUM VURRICULUM VURRICULUM VURRICULUM VITAEITAEITAEITAE. ( Você pode usar modelos no Word ou no LibreOffice) . 
 

5.5.5.5.----    DIGITALIZAR OU FOTOGRAFDIGITALIZAR OU FOTOGRAFDIGITALIZAR OU FOTOGRAFDIGITALIZAR OU FOTOGRAFAR "CENTRAL, CLARO E LEGÍGIO",AR "CENTRAL, CLARO E LEGÍGIO",AR "CENTRAL, CLARO E LEGÍGIO",AR "CENTRAL, CLARO E LEGÍGIO",    de Diplomas, Certificados, Títulos ou 
o último Nível Máximo de Estudos. 
 

6.6.6.6.----    FOTO DA FRENTE DIGITAL, ATUAL E CORFOTO DA FRENTE DIGITAL, ATUAL E CORFOTO DA FRENTE DIGITAL, ATUAL E CORFOTO DA FRENTE DIGITAL, ATUAL E COR.... (Requisitos de foto abaixo) 
 

IMPORTANTE.IMPORTANTE.IMPORTANTE.IMPORTANTE.    
6.1.6.1.6.1.6.1.----    Se os Se os Se os Se os CCCCertificados de ertificados de ertificados de ertificados de MMMMembroembroembroembro são ou não enviadossão ou não enviadossão ou não enviadossão ou não enviados para você. Eles carregam fotografia. 
 

Os Documentos de Nomeação para CargosOs Documentos de Nomeação para CargosOs Documentos de Nomeação para CargosOs Documentos de Nomeação para Cargos , desde 2020, têm uma fotografia . 
 

6.2.6.2.6.2.6.2.----    CREDENCIAIS DE MEMBRO EM QUALQUER CATEGORIACREDENCIAIS DE MEMBRO EM QUALQUER CATEGORIACREDENCIAIS DE MEMBRO EM QUALQUER CATEGORIACREDENCIAIS DE MEMBRO EM QUALQUER CATEGORIA de Acupunturistas Sem Fronteiras 
Internacional ASFI®-AWBIS®, carregam fotografia. (Para qualquer área da Organização) 
 

REQUISITOS IMPORTANTES SOBRE FOTOGRAFIAREQUISITOS IMPORTANTES SOBRE FOTOGRAFIAREQUISITOS IMPORTANTES SOBRE FOTOGRAFIAREQUISITOS IMPORTANTES SOBRE FOTOGRAFIA    
6.3.6.3.6.3.6.3.----    AS FOTOGRAFIAS DEVEM CUMPRIR OS SEGUINTES REQUISITOS.AS FOTOGRAFIAS DEVEM CUMPRIR OS SEGUINTES REQUISITOS.AS FOTOGRAFIAS DEVEM CUMPRIR OS SEGUINTES REQUISITOS.AS FOTOGRAFIAS DEVEM CUMPRIR OS SEGUINTES REQUISITOS.    
 

6.4.6.4.6.4.6.4.----    Tire um tempo razoável para tirar a fotografiaTire um tempo razoável para tirar a fotografiaTire um tempo razoável para tirar a fotografiaTire um tempo razoável para tirar a fotografia. Fotografias Tiradas de Outra Fotografia, 
Desatualizadas ou de Identificação Não São Permitidas. 
  

6.6.6.6.5.5.5.5.---- Recomendamos tirar a fotografia, em fundo branco liso e de boaRecomendamos tirar a fotografia, em fundo branco liso e de boaRecomendamos tirar a fotografia, em fundo branco liso e de boaRecomendamos tirar a fotografia, em fundo branco liso e de boa qualidade, (faça-o quantas 
vezes achar necessário, até que você goste). 
 

6.6.6.6.6.6.6.6.---- Uma vez utilizado e modificado o fundo e incorporado nos documentosUma vez utilizado e modificado o fundo e incorporado nos documentosUma vez utilizado e modificado o fundo e incorporado nos documentosUma vez utilizado e modificado o fundo e incorporado nos documentos , não será possível 
modificá-lo até sua próxima renovação. 
 

6.6.6.6.7777....---- MULHER:MULHER:MULHER:MULHER: Sempre com o cabelo amarrado , no caso de ser curto, bem penteado ( sem cabelos ( sem cabelos ( sem cabelos ( sem cabelos 
soltos, estes serão visíveis nos documentossoltos, estes serão visíveis nos documentossoltos, estes serão visíveis nos documentossoltos, estes serão visíveis nos documentos ). Sem óculos, maquiagem suave ou discreta.  
 

6.6.6.6.8888....---- HOMENS:HOMENS:HOMENS:HOMENS: Cabelos recolhidos em caso de serem longos. Bem arrumado em cabelos curtos (sem sem sem sem 
cabelos soltos, estes serão visíveis nos documentos cabelos soltos, estes serão visíveis nos documentos cabelos soltos, estes serão visíveis nos documentos cabelos soltos, estes serão visíveis nos documentos ) . Sem óculos . Se você tem barba ou bigode, 
ou ambos, eles devem ser bem aparados, sem brincos ou piercings. 
 

7777----    PROVA DE ENDEREÇOPROVA DE ENDEREÇOPROVA DE ENDEREÇOPROVA DE ENDEREÇO:::: (qualquer conta de luz, telefone, água ou serviço) (menos das empresas 
de telefonia celular), indicando claramente o seu endereço, você pode riscar, você pode riscar, você pode riscar, você pode riscar////excluir o consumoexcluir o consumoexcluir o consumoexcluir o consumo , 
estamos interessados apenas no endereço , não importa se não é para o seu nome, , , , você pode 
cruzar/excluir também . 
 

(O ID NÃO É ACEITO COMO PROVA DE ENDEREÇO).(O ID NÃO É ACEITO COMO PROVA DE ENDEREÇO).(O ID NÃO É ACEITO COMO PROVA DE ENDEREÇO).(O ID NÃO É ACEITO COMO PROVA DE ENDEREÇO).    
Lembre-se de que todos os requisitos são iniciantes, as renovações são simplesas renovações são simplesas renovações são simplesas renovações são simples . (apenas 
atualizações aplicáveis se aplicam). 
Nas reformas, a foto sea foto sea foto sea foto será atualizada apenasrá atualizada apenasrá atualizada apenasrá atualizada apenas, se você alterar seu endereço, um novo recibose você alterar seu endereço, um novo recibose você alterar seu endereço, um novo recibose você alterar seu endereço, um novo recibo. Se você 
tomar novas terapias, especialidades etc., deverá enviar os registrosdeverá enviar os registrosdeverá enviar os registrosdeverá enviar os registros . Isso pode adicionar uma 
categoria superior de Membro (o anunciado é uma atualização de dados), se ou necessário. 
 

8.8.8.8.---- Carta de intenção de ser Voluntário e Carta de Aceitação das Normas e Regulamentos AtuaisCarta de intenção de ser Voluntário e Carta de Aceitação das Normas e Regulamentos AtuaisCarta de intenção de ser Voluntário e Carta de Aceitação das Normas e Regulamentos AtuaisCarta de intenção de ser Voluntário e Carta de Aceitação das Normas e Regulamentos Atuais. 
Cartas modelo prontas para o preenchimento, integradas em um único arquivo que você pode baixar 
do site. 
 

ENVIE TODOS OS DOCUMENTOS PARA ENVIE TODOS OS DOCUMENTOS PARA ENVIE TODOS OS DOCUMENTOS PARA ENVIE TODOS OS DOCUMENTOS PARA EMAIL:EMAIL:EMAIL:EMAIL: members@asfwho.orgmembers@asfwho.orgmembers@asfwho.orgmembers@asfwho.org 
 

ProntoProntoProntoPronto, é isso!, é isso!, é isso!, é isso!    
Se você encontrar erros no texto, ajudeSe você encontrar erros no texto, ajudeSe você encontrar erros no texto, ajudeSe você encontrar erros no texto, ajude----nos a corriginos a corriginos a corriginos a corrigi----lo e envielo e envielo e envielo e envie----o para: o para: o para: o para: aaaasistencia@asfwho.org. Muito sistencia@asfwho.org. Muito sistencia@asfwho.org. Muito sistencia@asfwho.org. Muito 
obrigado pela vossa ajuda.obrigado pela vossa ajuda.obrigado pela vossa ajuda.obrigado pela vossa ajuda.    


