
 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DA LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA 

PEDIÁTRICA E NEONATOLOGIA 

EDITAL Nº. 02/202, aprovado em 03/05/2021 

 

O Colegiado de Medicina da Faculdade AGES de Jacobina no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, torna público o edital de Processo Seletivo a fim de preencher 10 vagas para a Liga 

Acadêmica de Medicina Pediátrica e Neonatologia (LAMEPEN). O Processo tem por objetivo a 

admissão de novos membros. Este edital possui validade até o fim do Processo Seletivo 2021.1. 

 

1. DO PÚBLICO: 

 

Poderão participar do Processo Seletivo para a liga, os acadêmicos do curso de Medicina da 

Faculdade AGES de Medicina com matrícula efetivada no semestre 2021.1. 

 

2. DAS VAGAS: 

 

Descrição Quadro de vagas Professor Responsável 

Participantes da Liga Acadêmica de Medicina 

Pediátrica e Neonatologia  
10 Drª. Thizah Maciel 

 

2.1. Serão destinadas 10 novas vagas para alunos do curso de Medicina da Faculdade AGES de 

Jacobina a partir do 2º período. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

 

3.1. Poderão se inscrever para membro da Liga os alunos matriculados e efetivados no curso de 

Medicina da Faculdade AGES de Jacobina. 

 

3.1.1. Apesar de poderem se inscrever e participar do processo seletivo 2021.1, só serão efetivados 

como membros os candidatos aprovados que não participem de outras ligas acadêmicas, tal como 

rege o estatuto da LAMEPEN reformulado em 2021.  

 

3.2. O período de inscrições será entre os dias 06/05/2021 até o dia 13/05/2021. 

 

3.3. A inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento do formulário: 

https://forms.gle/UVnFvubL61weBRhg6  

 

 

https://forms.gle/UVnFvubL61weBRhg6


 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO:  

4.1. O processo seletivo será composto por duas fases: a primeira ocorrerá no dia 19/05/2021, às 

19h00 e a segunda que ocorrerá no dia 21/05/2021, em horário a ser enviado por e-mail. 

 

4.1.1. A primeira fase será composta por uma Prova Teórica que será constituída por 10 questões 

objetivas, que abordam os temas elencados no ANEXO I  

 

4.1.2. A prova teórica terá duração máxima de 1h30. 

 

4.1.3. A segunda fase (entrevista) será composta por uma entrevista individual, que durará no máximo 

20 minutos, e comtemplará questões não teóricas pré-estabelecidas. 

 

4.2. Caso o candidato não compareça ou ocorra um atraso superior a 10 minutos do início do horário 

previsto para a prova e para a entrevista, este será automaticamente desclassificado. 

 

4.3. O candidato deverá acessar a plataforma virtual até às 19h10 do dia 19/05/2021 para o 

recebimento do link da prova teórica. O link para acesso à sala será disponibilizado através do e-mail 

cadastrado na inscrição. 

 

4.4. O link para acesso a prova será disponibilizado às 19h na sala on-line (Zoom). 

 

4.5. Para ser aprovado para a fase de entrevista o participante deverá acertar 70% da prova, ou seja, 

7 questões objetivas. 

 

4.6. Caso haja necessidade, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

a) Obterá vantagem o participante que cursar período superior; 

b) Tempo de entrega da prova. 

 

4.7. Os participantes receberão o gabarito por e-mail, em até 2h após o fim do tempo limite da prova. 

 

4.7.1. Os participantes que alcançarem a nota mínima (7) na prova teórica, receberão via e-mail o 

cronograma de entrevistas a ocorrer no dia 21/05/2021, a partir das 18h. 

 

4.8. Os recursos acerca da prova teórica deverão ser enviados via e-mail: ligalamepen@outlook.com 

até o dia 20/05/2021. Deverá ser informado a questão e o recurso embasado. Depois do prazo 

estabelecido, não serão aceitos quaisquer recursos.  

 

4.9. O resultado estará disponível por meio do Instagram oficial da liga (@ligalamepen) no dia 

22/05/2021. 

 

 



 

 

5.  DO CRONOGRAMA:  

ETAPA DATA 

INSCRIÇÕES 06/05/2021 a 13/05/2021 

PROVA TEÓRICA  19/05/2021 

RECURSO PROVA TEÓRICA 20/05/2021 

ENTREVISTA  21/05/2021 

RESULTADO 22/05/2021 

 

6.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

6.1. No dia 04/06/2021 ocorrerá o início das atividades e a apresentação dos novos membros a Liga, 

e isso ocorrerá por meio de plataforma online. 

 

6.2. A vinculação do participante será de forma VOLUNTÁRIA, não gerando nenhum tipo de 

remuneração das atividades desenvolvidas pelos alunos. 

 

6.3. O acadêmico deverá seguir o estatuto da liga, estando sujeito ao desligamento caso não haja 

cumprimento. 

 

6.4. O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de burla de quaisquer das 

normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como por tratamento incorreto e/ou descortês 

a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo.  

 

6.5. O candidato deverá manter atualizados o seu endereço (residencial e eletrônico) e telefone no 

Ulife, enquanto estiver participando do processo de seleção.  

 

6.6. Os acadêmicos que participarem da LAMEPEN obterão carga horária de Ensino, na Modalidade 

de Participação em Organizações Estudantis, igual ao número de horas dedicadas aos encontros. Além 

disso, poderão obter horas de Extensão, através dos projetos de intervenção realizados. 

 

 

Jacobina, Bahia 03 de maio de 2021 

 

Drª. Thizah Maciel 

Professora Coordenadora da Liga Acadêmica  

de Medicina Pediátrica e Neonatologia 

 



 

 

ANEXO I 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROCESSO SELETIVO 2021.1 

 

TEMAS QUESTÕES 

Prematuridade e crescimento fetal restrito 1 

Aleitamento Materno 2 

Diarreia na Infância 2 

Marcos do Desenvolvimento Neuropsicomotor 2 

Cartão Vacinal 1 

Doenças Exantemáticas 2 

 

2. BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde . Caderneta de saúde da criança - menino. 8 ed. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2013. 92p. Passaporte da cidadania. 

 

FA, CAMPOS Jr. D. Tratado de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª Ed. Editora Manole, 

2017. 9.  

 

NELSON. Tratado de Pediatria - Richard E. Behrman, Hal B. Jenson, Robert. Kliegman. 19ª 

Edição. Elsevier. 2013. 6. 

 

SCHETTINO, Carlos Eduardo. Bases da Pediatria . Rio de Janeiro: Rubio, 2013. 634 p. Sociedade 

Brasileira de Pediatria. Calendário Vacinal 2020. Disponível em: 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22268g-DocCient- Calendario_Vacinacao_2020.pdf 

Acesso em: 06 nov. 2020. 
 


