Caso seja um profissional atualmente desempregado, entre em
contato com a ISA Curitiba Section através do e-mail
carolina@isacuritiba.org.br para solicitar sua renovação gratuita
pelo período de nove meses a partir do término de seu prazo de
filiação atual.
Válido apenas para renovação de membros da ISA que entrarem
em contato com a ISA Curitiba Section antes do término de sua
filiação atual. Este benefício não é válido para quem ainda não é
membro da ISA.
Veja abaixo informações importantes sobre este benefício:
• Todos os membros da ISA têm o benefício de extensão de sua
filiação por 3 (três) meses após a data limite de sua filiação. Os
membros serão notificados desta opção de extensão nos avisos de
renovação enviados eletronicamente.
• Todos os membros da ISA que utilizarem este benefício irão desfrutar os benefícios de uma membresia plena,
com as seguintes exceções:
a) A revista bimensal da ISA, InTech, será entregue digitalmente a partir do momento em que cada membro
notificar a ISA do desejo de estender sua filiação com a utilização deste benefício de membro atualmente
desempregado.
b) Todos os boletins impressos das Divisões da ISA serão enviados eletronicamente via e-mail.
Com a obtenção de um novo emprego, os membros da ISA que receberam este benefício, deverão entrar em
contato com ISA para renovar sua associação que voltará a ser paga.
A ISA incentiva todos os seus membros, que por situações diversas se encontram atualmente desempregados, a
utilizar este benefício, pois, ao manter sua associação, você continuará recebendo informações que agregam
conhecimentos técnicos valiosos para o desenvolvimento de sua carreira e de suas habilidades, além de se manter
engajado em uma associação ativa com colegas e amigos que o apoiam pessoal e profissionalmente.
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