
1 
 

 

EDITAL DO PROCESSO 

SELETIVO 1/2019 

 
Edital do primeiro processo seletivo – 1º semestre/2019 

Centro Universitário de Mineiros – Unifimes 

Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Única – LAISU 

 

 

Orientador da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Única 

Me. Eric Mateus Nascimento de Paula 

 

Membros da Diretoria da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Única 

Presidente – Lucas Aragão Vasconcelos 

Vice-Presidente – Maria Júlia Gomes Andrade 

Diretora Executiva – Anna Mariáh Ribeiro Oliveira 

Diretora Financeira – Eliz Oliveira Franco 

Diretora de Pesquisa e Extensão – Laura Alencar Ferreira 



2 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Centro Universitário de Mineiros apresenta um perfil baseado em conceitos de práticas 

interdisciplinares voltados para as necessidades de saúde dos indivíduos e da coletividade. 

Dessa forma, esse trabalho será exercido por meio de equipes multidisciplinares que atuam na 

formação de um pensamento crítico, humanizado e no cuidado ampliado as múltiplas 

dimensões da saúde. Em síntese, a proposta da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Única 

tem por objetivo consolidar e aprofundar o conhecimento teórico adquirido através de práticas 

que envolvam os membros da liga e a comunidade. 

A primeira edição da LAISU mantém-se, inicialmente, vinculada ao Departamento de 

Medicina e Medicina Veterinária do Centro Universitário de Mineiros, com o objetivo de 

adequar-se para receber os alunos de diferentes cursos como a engenharia ambiental e sanitária, 

engenharia florestal e educação física. 

2. INTRODUÇÃO  

2.1 A LAISU faz saber aos interessados que, no período de 13 a 26 de fevereiro de 2019, estarão 

abertas as inscrições do Primeiro Processo Seletivo para o preenchimento de 7 (sete) vagas 

no 1° Semestre/2019. Sendo 4 para medicina veterinária e 3 para a medicina.   

2.2 O Processo Seletivo será executado pela Diretoria da LAISU;  

2.3 A seleção compreenderá:  

2.3.1 Prova mista, contendo 14 questões objetivas e 1 discursiva; 

2.4 A inscrição para o Processo Seletivo poderá ser feita, dentro do prazo especificado, por 

qualquer pessoa interessada, sendo o ingresso na Liga exclusivo aos acadêmicos do curso de 

medicina e medicina veterinária do Centro Universitário de Mineiros.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições poderão ser efetuadas pelos candidatos somente com os Membros da Diretoria 

da LAISU, pessoalmente. Para validação das mesmas, faz-se necessário aos candidatos:  

3.1.1 Estar cursando medicina ou medicina veterinária no Centro Universitário de 

Mineiros - Unifimes 

3.1.2 Ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição;  

3.2 As inscrições terão o valor de R$10,00 (dez reais), não havendo, em hipótese alguma, 

isenção, devolução ou alteração da quantia.  

3.3 A ficha de inscrição deverá conter todos os campos preenchidos e sem rasuras, podendo ser 

encontrada com os membros da diretoria da LAISU. 
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3.4 Todas as informações disponibilizadas pelos inscritos serão usadas para o controle e 

organização do Processo Seletivo e estarão sob resguardo e responsabilidade da Diretoria da 

LAISU.  

 

4. DAS VAGAS 

4.1 Dentre os candidatos, serão selecionados segundo o desempenho no Processo Seletivo, 

podendo ser preenchidas 7 vagas para membros efetivo.  

4.2 Somente poderão concorrer às vagas do Processo Seletivo os candidatos que estiverem com 

a sua inscrição regularizada.  

 

5. DA PROVA 

5.1 O Processo Seletivo será composto de apenas uma etapa, a qual consistirá em uma prova 

mista com 14 questões de múltipla escolha e 1 discursiva, com o valor total de 15 pontos.  

5.2 Os conteúdos abordados na prova serão:  

5.2.1 Epidemiologia geral; 

5.2.2 “One Word, One Health”; 

5.2.3 Zoonoses; 

5.2.4 Atualidades sobre Epidemias e Pandemias. 

5.3 A prova será realizada no dia 27 de fevereiro de 2019, com duração de 1 (uma) hora, 

incluindo o tempo de resolução das questões, identificação e transcrição das respostas para 

o gabarito.  

5.4 A prova será realizada das 19h30min às 20h30min.  

5.5 A prova será realizada no auditório principal da Unifimes.  

5.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 

antecedência mínima de 10 (dez) minutos do horário fixado para início das provas.  

5.7 O candidato poderá portar, para a realização da prova: caneta azul ou preta confeccionada 

com material transparente, lápis e borracha.  

5.8 O candidato deverá apresentar, para a realização da prova: Documento Pessoal com foto e 

os itens citados no item 5.7.  

5.9 Não será permitido ao candidato levar consigo o caderno de questões após o término da 

prova, para tanto, será disponibilizada uma folha individual para a anotação das respostas do 

candidato, caso ache necessário. 

5.10 A folha de gabarito para a transcrição das respostas do candidato deverá ser preenchida 

corretamente, conforme instruções estabelecidas no caderno de questões. Caso haja 
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qualquer rasura no gabarito, que impossibilite a leitura e conferência do mesmo, a 

pontuação do candidato poderá ser comprometida.  

5.11 Durante a realização da prova, todos os candidatos serão submetidos a procedimento de 

identificação social, mediante verificação de Documento Pessoal com foto e coleta de 

assinatura.  

5.12 Será excluído, automaticamente, do Processo Seletivo o candidato que:  

5.12.1 Esquecer de se identificar no gabarito oficial, o qual deverá ser entregue aos 

Diretores da LAISU;  

5.12.2 Não apresentar Documento Pessoal com foto e oficial no território nacional;  

5.12.3 Negar se identificar e/ou assinar a lista de presença do Processo Seletivo;  

5.12.4 Portar consigo, durante a realização da prova: armas e/ou qualquer aparelho 

eletrônico (bip, telefone, celular, calculadora, pager, walkman, rádio receptor, 

gravador, computadores, notebooks, tablets, etc.), ligado ou desligado;  

5.12.5 Apresentar-se no local de realização do Processo Seletivo após horário estabelecido 

para início da prova;  

5.12.6 For flagrado em comunicação com outra(s) pessoa(s) ou utilizando livros, notas ou 

qualquer material impresso ou digital.  

5.13 A LAISU reserva-se ao direito de alterar as datas, horários e locais previstos neste Edital, 

bem como de cancelar o Processo Seletivo, por motivos de força maior, a critério da 

Diretoria. Nesse caso, porém, a LAISU responsabilizar-se-á por dar, com a devida 

antecedência, ampla divulgação às alterações feitas. 
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7. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 

7.1 Estará classificado para participar como membro efetivo da LAISU os primeiros colocados 

no Processo Seletivo. 

7.2 A LAISU divulgará a pontuação de corte do aprovado, a lista com os aprovados e os 4 

(quatro) próximos excedentes, bem como o gabarito oficial e o resultado final nas redes 

sociais da LAISU. 

7.3 A pontuação final desse Processo Seletivo e a classificação dos candidatos levarão em 

consideração a soma do total de pontos da prova, de acordo com gabarito oficial, sendo 

atribuído 1 (um) ponto a cada questão. 

7.4 Na apuração do resultado final, ocorrendo empate a classificação obedecerá à ordem de 

idade, em favor da maior idade, nos termos previstos pelo Art. 27 da Lei 10.741/2003.  

7.5 O resultado final será divulgado até o dia 29 de fevereiro de 2019.  

 

8. DOS RECURSOS  

Caso tenha qualquer discordância do resultado do Processo Seletivo, o candidato deverá 

protocolar diretamente com os membros da Diretoria da LAISU, por escrito um documento 

comprovando a possível irregularidade no processo seletivo, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas contadas após o término do Processo Seletivo. Após esse período, não serão aceitas 

quaisquer reclamações relacionadas ao Processo Seletivo.  

 

9.  DO REGISTRO ACADÊMICO  

9.1 O candidato classificado receberá da Diretoria as orientações do local, data e horário do 

primeiro encontro. 

9.2 O novo membro efetivo deverá ter consciência do cronograma da LAISU. 

  

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1  Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares que 

vierem a ser publicados pela LAISU.  
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10.2  Qualquer dúvida ou reclamação relacionada ao Processo Seletivo poderá ser comunicada à 

Diretoria da LAISU.  

10.3  A inscrição do candidato ao Primeiro Processo Seletivo – 1° Semestre/2019 da LAISU 

implicará a aceitação de todos os termos deste Edital. 

 


