
 

 

 

EDITAL Nº 1, DE 03 DE MARÇO DE 2021 – PROCESSO SELETIVO PARA 

INGRESSO NÚCLEO ACADÊMICA DE FERIDAS E ESTOMIAS 

 

O Diretório da Liga Acadêmica de Feridas e Estomias (LAFE) no uso das atribuições legais, 

torna pública a realização de Processo seletivo de integrantes da LAFE, visando ao 

preenchimento de 25 vagas e formação de cadastro reserva. O projeto permitirá que os 

acadêmicos de enfermagem aprovados possam participar das atividades relacionadas com 

pesquisa, ensino e extensão. 

 

1. DO PÚBLICO: 
Poderão participar deste Processo Seletivo, os acadêmicos dos diversos cursos da área da saúde, 

regularmente matriculados na Faculdade AGES de Senhor do Bonfim que tenham cursado o 

primeiro semestre do curso. Poderão também participar acadêmicos regularmente matriculados 

em outras instituições de ensino público e privado. 

 

2. DAS VAGAS: 
2.1. Serão ofertadas 25 vagas para o semestre 2021.1. 

2.2. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 20 alunos do curso de enfermagem, 05 dos 

demais cursos. 

2.3. Caso não tenha inscritos de outros cursos, as vagas serão destinas somente para os alunos 

do curso de enfermagem. 

 

Descrição vagas Professor Responsável 

Ligantes  25 

 

Barbara Bispo de Santana (Coordenador do LAFE) 

  

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 
3.1. As inscrições serão realizadas através do link:  

3.2. As inscrições ocorrerão no período de 03/03/2021 a 07/03/2021.  

 

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 da inscrição e envio do questionário para ser 

avaliado e participação no simpósio de lançamento; 

4.1.2. A segunda etapa consiste na realização de  avaliação de histórico; 

4.2. O cadastro reserva constará da ordem decrescente de notas dos candidatos selecionados 

para a segunda fase. 

4.3. O resultado será divulgado no dia 09/03/2021 no Instagram e grupos institucionais.  

 

5. DA PROVA 
5.1. A prova da primeira fase será realizada pelo Google Forms. 

5.2. A primeira fase será realizada do dia 03/03/2021, às 19h00 e término  07/03/2021 às 00h00 

através do forms; (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeucfdv7BX0hx9-Ad-

_OA9B2PkgQ7yHGjIF66igw2CQbEJ-cA/viewform?usp=sf_link ) 

5.3. O resultado da segunda fase será divulgado no dia 10/03/2020, a partir das 15h00, em 

ordem alfabética. 
 

 

6. DAS MATRÍCULAS 
6.1. 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. Os aprovados deverão apresentar os seguintes documentos: 

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

 

7. DO CRONOGRAMA:  

ETAPA DATA 

Período de inscrições 03/02/2021 a 07/03/2021.  

Divulgação do Resultado 1ª Fase 09/03/2021 

Realização da 2ª Fase 10/03/2021 

Resultado Final  10/03/2020 

 

 

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS: 
8.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo seletivo 

contidas nos comunicados e neste edital.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeucfdv7BX0hx9-Ad-_OA9B2PkgQ7yHGjIF66igw2CQbEJ-cA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeucfdv7BX0hx9-Ad-_OA9B2PkgQ7yHGjIF66igw2CQbEJ-cA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

8.2. O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou de quaisquer normas definidas 

neste edital ou nos comunicados, bem como por tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer 

pessoa envolvida neste processo seletivo.  

8.3. O prazo de recurso ao resultado do Processo Seletivo será de 24 horas a partir do horário 

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

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

Seleção.  

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

haja cumprimento.  

 

 

Senhor do Bonfim, Bahia     Fevereiro de 2021 

 

 

 

 

Barbara Bispo de Santana 

Coordenador do LAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

 

 

1. Saúde baseada em evidencias; 

2. Como produzir um artigo científico; 

3. O que são feridas;  

4. Como avaliar uma lesão; 



 

 

 

4. Limpeza de feridas; 

5. como tratar uma ferida operatória; 

6. Prevenção de LPP; 

7. Como tratar uma LPP; 

8. Escala de Braden, como usar; 

9. Escala de Push, como usar; 

10. Tipos de desbridamento; 

11. Como escolher correlatos; 

12. Fatores nutricionais e cicatrização; 

13. Fatores sociais (porquê preciso olhar além da lesão?) 

 

Obs: os conteúdos estão sujeitos a modificação de acordo com a avaliação da professora 

responsável.  

 

 

 

 

 

 

 

 


