
 
EDITAL 02/2023   

 SELEÇÃO PÚBLICA PARA A LIGA ACADÊMICA DE SEMIOLOGIA  
MÉDICA (LASEM) – AGES – JACOBINA-BA   

O Colegiado de Medicina da Faculdade AGES de Jacobina-BA, no uso de suas  
atribuições estatutárias e regimentais, torna público as normas do Processo 
Seletivo para  o preenchimento de vagas para a Liga Acadêmica de Semiologia 
Médica (LASEM). O  projeto permitirá que os acadêmicos de Medicina possam 
participar das atividades  estudantis, práticas e teóricas.   

1. DO PÚBLICO:  

Poderão participar do Processo Seletivo, os acadêmicos do curso de Medicina,  
regularmente matriculados e terem cursado o primeiro semestre do curso.   

2. DAS VAGAS:  

Descrição               Vagas                     Professora Responsável  

Função: Diretoria ou 
Ligante  

24  Dra. Paula Conceição Gonçalves 
Serra Azul  

Orientadora e coordenadora da 
LASEM  

 

 

2.1. Serão ofertadas 24 vagas para o semestre 2023.  
 
2.2. Os candidatos serão selecionados para ocupar essas 24 vagas de acordo 
com sua  ordem de classificação e pontuação decrescente entre os outros 
candidatos.   

2.3. O candidato ao se inscrever nesse processo seletivo automaticamente se 
declara  ciente em relação a disponibilidade e descrição das vagas.   

3. DAS INSCRIÇÕES: 
3.1. As inscrições serão realizadas através do link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcWQoSkmUW9mMU2mkeyE18h
XBrCBqjBRTisJzgXgXLNhBkMQ/viewform?usp=sf_link 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcWQoSkmUW9mMU2mkeyE18hXBrCBqjBRTisJzgXgXLNhBkMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcWQoSkmUW9mMU2mkeyE18hXBrCBqjBRTisJzgXgXLNhBkMQ/viewform?usp=sf_link


3.2. As inscrições ocorrerão no período de 15/03/2023 a 23/03/2023. A prova 
presencial será realizada dia 25/03/2023.   

3.3. O resultado será divulgado no dia 27/03/2023, no Instagram oficial da  
LASEM (@lasem.ages).   

4. DO PROCESSO SELETIVO:   

4.1.1 O processo seletivo será constituído por uma fase, com efeito classificatório 
e  eliminatório. A primeira fase terá uma pontuação mínima de 0 (zero) e máxima 
de 10  (dez) pontos.   

4.2. DA PROVA 

 
4.2.1. A prova será realizada EXCLUSIVAMENTE presencial na Faculdade 
AGES, sala e horário serão divulgados no Instagram da Liga e e-mail do  
candidato inscrito.   

4.2.2. A prova será realizada no dia 25/03/2023, com início às 9:00 h e término 
às 11:00 h, tendo duração máxima de duas horas, o aluno deve permanecer por 
no mínimo  30 minutos na sala, até a entrega da prova. Os últimos três candidatos 
devem aguardar a entrega da prova juntos.   

4.2.3. A prova irá conter 10 questões de múltipla escolha.   

4.3. DA CLASSIFICAÇÃO  

4.3.1. Serão classificados os candidatos por ordem decrescente de suas 
pontuações finais, devendo atingir a média de 70% da prova objetiva.   

4.3.2. Em caso de empate, servirá como critério de desempate:   
1. A pessoa que estiver cursando semestre mais avançado; 
2. Ordem decrescente de idade. 

4.4. DAS MATRÍCULAS  

4.4.1. 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 
(lasemliga@gmail.com). Os aprovados deverão  apresentar os seguintes 
documentos: Declaração de Matrícula, Identidade, CPF.   
   
5. DO CRONOGRAMA:   

 
 

ETAPA DATA 

Período de Inscrições 15/03/2023 até 23/03/2023 

Realização da Prova  25/03/2023 



Resultado Final 27/03/2023 

 

 

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS:  

6.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este 
processo seletivo  contidas nos comunicados e neste edital.  
6.2. 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.   

6.3. O candidato aprovado pode ser destinado para as vagas de diretoria ou 
ligante  conforme disponibilidade da LASEM.   

6.4. O ligante ativo da LASEM que tem interesse em pleitear as vagas de 
diretoria, devem realizar esse certame.   

6.5. O certame será exigido um valor de 5,00 reais para inscrição de cada 
candidato.   

6.6. O prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo será de 48 
horas a partir  do horário de divulgação do mesmo.   

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

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

Jacobina Bahia,13 de março de 2023.   

Dra. Paula Conceição Gonçalves Serra Azul   
Orientadora e coordenadora da LASEM   

Joane Félix Pinheiro dos Santos 
Presidente da LASEM   

Maria Eduarda Nogueira Picanço   
Vice-presidente da LASEM  

 
 

ANEXO I   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   



1. EXAME FÍSICO GERAL:   
1.1.Respiratório, Digestório, Circulatório.   

Referência bibliográfica:   
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan,  2017.  


