
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

(LASSER) 

EDITAL Nº. 01/2021, aprovado em 22/04/2021 

 

O Diretório da Liga Acadêmica de Saúde Sexual e Reprodutiva (LASSER), no uso das atribuições 

legais, torna pública a realização de Processo Seletivo de integrantes, visando ao preenchimento de 

16 vagas. O edital permitirá que os acadêmicos aprovados possam participar das atividades 

relacionadas com pesquisa, ensino e extensão. 

 

1. DO PÚBLICO: 

1.1. Poderão participar deste Processo Seletivo, os acadêmicos das diversas áreas de conhecimento, 

regularmente matriculados na Faculdade AGES de Jacobina e na Faculdade AGES de Medicina que 

tenham cursado um semestre completo nas referidas instituições. 

 

Parágrafo Único: Por se tratar de uma liga acadêmica INTERDISCIPLINAR, poderão se inscrever 

alunos de TODOS os cursos (Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 

Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Pedagogia e Psicologia). 

 

2. DAS VAGAS: 

 

Descrição 
Quadro 

de vagas 
Professor Responsável 

Participantes da Liga Acadêmica de Saúde 

Sexual e Reprodutiva (LASSER) 
16 

Marks Passos Santos  

Aranin Queiroz de Souza Santos 

 

2.1. Serão ofertadas 16 vagas para o ano 2021. 

 

2.2. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 8 alunos do curso de Enfermagem e 8 dos demais 

cursos. 

 

2.3. Caso não tenha inscrições de estudantes de outros cursos, as vagas serão destinadas a discentes 

do curso de enfermagem. Isto vale também para a situação oposta. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

 

3.1. As inscrições serão realizadas através do link: https://forms.gle/1HFZ8TjvF3KVUeX1A 

 

3.2. As inscrições ocorrerão no período de 26/04/2021 a 01/05/2021.   

  

https://forms.gle/1HFZ8TjvF3KVUeX1A


 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO:  

 

4.1. O Processo Seletivo será constituído por duas fases, com efeito classificatório e eliminatório.  

 

4.1.1. A primeira fase consiste na realização de prova objetiva. 

 

4.1.2. Serão classificados para segunda etapa aqueles que atingirem média igual ou superior a 60%. 

 

4.1.3. A segunda etapa consiste na realização de entrevista, a ser agendada após o resultado da 

primeira etapa. Esta será realizada com horário marcado através da plataforma Google Meet. O não 

comparecimento a esta etapa, desclassifica o candidato. 

 

4.2. O cadastro reserva constará da ordem decrescente de notas do processo seletivo geral, dos 

candidatos selecionados para a segunda fase, ou seja, o 17º classificado geral será a primeira vaga 

reserva. 

 

4.3. O resultado será divulgado no dia 21/05/2021 no Instagram oficial da LASSER (@lasser.ages), 

grupos institucionais e no site https://ages.edu.br/extensao/  

 

4.4. O link com as questões da prova será disponibilizado pelo google meet no dia e horário marcados 

para realização da avaliação. 

 

4.5. Será realizada no dia 05/05/2021, com início às 19h00 e término às 20h00. Enviaremos o link do 

google meet no e-mail que foi cadastrado na inscrição. 

 

4.6. A prova irá conter 10 questões de múltipla escolha (conteúdo programático para a avaliação 

Anexo I).  

 

4.7. A segunda fase acontecerá em dia e horário a definir, seguiremos a ordem alfabética, a entrevista 

terá no máximo 10 minutos. 

 

4.8. Os candidatos que obtiverem a média de 60% da prova, estarão qualificados para a segunda fase 

(entrevista).  

 

4.9. Os critérios para a entrevista serão:  

 

4.9.1. Domínio sobre os deveres dos ligantes;  

4.9.2. Clareza sobre seus objetivos para entrar na liga;  

4.9.3. Conhecimento sobre os temas da liga; 

4.9.4.. Interesses no desenvolvimento de pesquisas/extensões; 

https://ages.edu.br/extensao/


 

 

4.9.5. Disponibilidade para as atividades da liga; 

4.9.6. Barema da Entrevista (anexo II).  

 

4.10. Serão classificados os candidatos que atingirem maiores notas no final do processo. 

 

4.11. Em caso de empate, servirá como critérios de desempate, conforme regimento: 

1. Mais semestres cursados. 

2. Coeficiente de rendimento acadêmico.  

 

4.12. Os candidatos aprovados receberão, por e-mail, as orientações para realização da matrícula com 

data, horário e o nome do responsável que deverá procurar. Esse contato se dará por meio do e-mail 

oficial da Liga (ligalasserages@gmail.com). Os aprovados deverão apresentar os seguintes 

documentos: Identidade, CPF e comprovante de matrícula no semestre de 2021.1.   

 

5.  DO CRONOGRAMA:  

 

ETAPA DATA 

Período de inscrições 26/04/2021 a 01/05/2021 

Realização da Prova 1ª Fase 05/05/2021 

Divulgação do Resultado 1ª Fase 06/05/2021 

Realização da 2ª Fase Os aprovados serão avisados por e-mail e será 

divulgado no Instagram oficial da LASSER 

(@lasser.ages) 

Resultado Final  21/05/2021 

Período de inscrições 26/04/2021 a 01/05/2021 

 

6.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

6.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo seletivo contidas 

neste edital e estatuto da liga. 

 

6.2. O candidato será eliminado do processo seletivo por burlar ou de quaisquer normas definidas 

neste edital, bem como o candidato que faltar a qualquer uma das etapas.  

 

6.3. O prazo de recurso ao resultado do Processo Seletivo será de 2 dias a partir do horário de 

divulgação do mesmo, considerando para essa contagem apenas os dias úteis. 

  

6.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria da LASSER, junto à Comissão de 

Seleção.  



 

 

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

cumprimento.  

  

 

 

Jacobina, Bahia 23 de abril de 2021 

 

 

 

Marks Passos Santos 

Professor coordenador da Liga Acadêmica  

de Saúde Sexual e Reprodutiva 

 

 

 

Aranin Queiroz de Souza Santos  

Professora coordenadora da Liga Acadêmica  

de Saúde Sexual e Reprodutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A AVALIAÇÃO: 

1. Direitos, saúde sexual e saúde reprodutiva: marcos legais e políticos 

2. Saúde Sexual e Reprodutiva nas diferentes fases da vida 

3. Sexualidade e saúde 

4. Saúde sexual e reprodutiva na atenção básica 

5. Promovendo a saúde sexual e a saúde reprodutiva na diversidade 

6. Atenção às pessoas em situação de violência doméstica e sexual 

7. Métodos anticoncepcionais 

8. Infecções sexualmente transmissíveis 

9. Anatomia e Fisiologia do Sistema reprodutor feminino e masculino. 

 

SUGESTÃO DE LITERATURA: 

a. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf 

b. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica_2e

d.pdf  

c. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_saude_homem.pdf  

d. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_saude_homem.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf


 

 

ANEXO II 

 

BAREMA DA ENTREVISTA 

 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A)   

 

 

APRESENTAÇÃO E ARGUIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

CRITÉRIOS 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO DO 

CANDIDATO 

 

MÉDIA 

GERAL 

AVALIADOR 1 AVALIADOR 2 

Domínio sobre os deveres dos 

ligantes 

2,0    

Clareza sobre seus objetivos para 

entrar na liga 

2,0    

Conhecimento sobre os temas da 

liga 

2,0    

Interesses no desenvolvimento de 

pesquisas/extensões 

2,0    

Disponibilidade para as atividades 

da liga 

2,0    

PONTUAÇÃO TOTAL            10,0 

                                     PONTUAÇÃO GERAL DO (A) CANDIDATO (A): 

 

 

 
 

 


