
 

 

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INTEGRANTES DA LIGA 

ACADÊMICA DE IMUNOLOGIA 

2020.1 

LIGA ACADÊMICA DE IMUNOLOGIA- LAI 

1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Imunologia, do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio 

(UNILEÃO), comunica aos acadêmicos que estão abertas as inscrições para o 

processo seletivo. Poderão participar os acadêmicos dos cursos de Biomedicina, 

Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária e Odontologia. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderão se inscrever alunos que estejam devidamente matriculados na 

Instituição, frequentando regularmente suas atividades acadêmicas. 

2.2. O período de inscrições será a partir do dia 05/03/2020 até o dia 06/03/2020, 

através do preenchimento de formulário eletrônico disponível no link: 

<https://forms.gle/H6ZrMhhuuPsftirk9>. 

2.3. Para que a inscrição seja efetivada, o acadêmico deverá preencher o 

formulário de inscrição durante o período supracitado e realizar a doação de um 

(01) quilo (Kg) de alimento não perecível, a ser entregue no dia 07/03/2020, às 

08:30, durante o curso de nivelamento de preparação para a prova de seleção.  

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 04 (quatro) vagas para membros, sendo elas preenchidas 

de acordo com a nota obtida pelo aluno na prova escrita. 

4. DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

4.1. Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos da Liga, devendo 

cumprir com todos os preceitos do estatuto.  

4.2. O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele 

estabelecidas, com participação obrigatória em, no mínimo 75% das atividades, 

bem como deverão estar disponíveis para a organização de eventos locais nos 

quais a Liga estiver vinculada.  

4.3. Ao final do prazo de doze meses, os participantes têm direito a receber um 

certificado como membros ativos da Liga Acadêmica de Imunologia, no qual 

constará a carga horária que cumpriram durante o período que participaram das 

atividades, em conformidade com o estatuto. 



 

 

4.4. Após o término das atividades no período estabelecido por este edital, o 

candidato poderá solicitar renovação por mais doze meses, podendo desta 

forma, continuar a exercer suas atividades na liga. A avaliação do pedido de 

renovação fica a cargo da Diretoria. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo seletivo será composto por duas fases abaixo descritas: 

FASE UM, de caráter CLASSIFICATÓRIO 

5.2.  Avaliação escrita, contendo questões dissertativas e de múltipla escolha, 

acerca dos conteúdos discutidos durante o curso de nivelamento. 

5.3. As avaliações serão pontuadas de 0 (zero) a 10 (dez), de acordo com a 

pontuação inerente a cada questão, compreendendo a soma total dos pontos 

referentes às questões respondidas corretamente pelos participantes. 

5.4. O candidato que obter nota inferior a 7,0 (sete) estará automaticamente 

desclassificado. 

5.6. A primeira fase da seleção acontecerá no dia 14 de Março de 2020 às 09:00 

horas no Centro Universitário Leão Sampaio - Unidade Saúde. A prova terá uma 

duração máxima de 3 HORAS.  

5.7. O não comparecimento ou atraso do candidato, por 30 minutos ou mais, 

implicará automaticamente na sua desclassificação.  

5.8. No momento da prova, deve ser apresentado um documento oficial com foto. 

Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou 

consulta a materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta.  

5.9. As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material 

transparente e tinta preta ou azul. 

5.10. O resultado da primeira fase estará disponível no site da UNILEÃO e 

afixado no mural da COPEX, no dia 16 de Março de 2020.  

FASE DOIS, de caráter ELIMINATÓRIO 

5.11. Para a segunda fase do processo seletivo, serão selecionados os quatro 

primeiros colocados da primeira fase. 

5.12. O dia e hora da entrevista serão divulgados no site do Centro Universitário 

Leão Sampaio, juntamente com o resultado da primeira fase. 

 



 

5.13. Na entrevista, os 

alunos serão questionados a respeito da área de atuação da Liga Acadêmica 

(Imunologia), bem como da disponibilidade de horários para participar das 

atividades da Liga. 

5.14. Acadêmicos que não demonstrarem compatibilidade com a área de 

atuação e/ou dos horários para participar das atividades Liga serão 

ELIMINADOS. 

5.15. Ao final do processo, os alunos não-eliminados na segunda fase serão 

classificados pela nota da redação. 

5.16. Caso exista alguma eliminação durante esta fase, os candidatos 

classificáveis poderão ser convocados, segundo ordem de classificação da 

prova escrita, até que 04 (quatro) membros tenham sido aprovados a participar 

da Liga. 

5.16. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são:  

a) Maior rendimento acadêmico global;  

b) Menor índice de faltas. 

5.17. O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do Centro 

Universitário Leão Sampaio, imediatamente após a realização das entrevistas. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à 

Liga será avisada com antecedência.  

6.2. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, 

oficializando o desligamento da liga, não sendo permitido o trancamento para 

reingresso posterior.  

6.3. Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas 

atividades, a Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente 

por meio de lista de espera a partir da seleção realizada. 

Juazeiro do Norte - CE, 03 de Março de 2020. 

 

Ludmila Dias Modesto 

Presidente da Liga Acadêmica de 

Imunologia 

Wenderson Pinheiro de Lima 

Professor Orientador da Liga 

Acadêmica de Imunologia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA 

DATA ETAPA 

05 de Março de 2020 até                                      
06 de Março 2020 

Período de Inscrição 

07 de Março de 2020 – 08h30min Curso de nivelamento 

14 de Março de 2020 – 09h00min Realização da Primeira Fase da Seleção 

16 de Março de 2020 Resultado da Primeira Fase 


