
 

 

                                               

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO 

Liga acadêmica de Biologia e Genética Molecular – BioGeM 

EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS 2022 

 

A Liga Acadêmica de Biologia e Genética Molecular no uso de suas atribuições legais, 

divulga e estabelece normas específicas para abertura das inscrições e realização do 

processo destinado a selecionar candidatos para suprimento das vagas de membros da 

Liga Acadêmica de Biologia e Genética Molecular- BioGeM, para execução em 2022. 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1- DA SELEÇÃO 

 

1.1  Candidatos para exercer a função de membros, observando os critérios abaixo: 

 

a)  Ser aluno do Centro Universitário Leão Sampaio- UNILEÃO; 

b)  Ser aluno dos cursos de Biomedicina, Medicina Veterinária, Odontologia, 

Fisioterapia ou Enfermagem (Primeiro ao quinto semestre). 

 

2- DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1  As  inscrições  do  candidato  implicarão  o  conhecimento  e  a  expressa 

aceitação das atribuições estabelecidas nesse edital, em relação  às quais não 

poderá alegar desconhecimento; 

 

2.2 A inscrição será realizada do dia 21 de fevereiro de 2022 ao dia 04 de março de 

2022, via formulário do google, disponibilizado na biografia do instagram oficial da 

liga @labiogem. 

 

 



 

 

 

3- DAS EXIGÊNCIAS NO ATO DA INSCRIÇÃO 

 

3.1 O candidato deverá enviar as seguintes informações via Formulário 

do Google; 

 

a) Nome completo; 

b) número do CPF; 

c) telefone e email para contato; 

d) curso e semestre; 

e) entrevista pessoal; 

 

 

3.2 Para ter a certeza que a sua inscrição foi validada o candidato deverá esperar a 

confirmação de inscrição via e-mail; 

 

3.3 O candidato que enviou os seus dados e não recebeu a confirmação de inscrição 

poderá procurar um membro da liga acadêmica para solucionar o problema 

 

4- DAS FASES DA SELEÇÃO 

 

4.1  A  seleção  para  membros  da  Liga  Acadêmica  de  Biologia  e  Genética 

Molecular – BioGeM, será realizada de acordo com as seguintes fases: 

 

a) Classificatória: realização da prova online pela plataforma socrative; 

 

b) Eliminatória: questionário realizado no ato de inscrição do processo seletivo. 

 

4.2   Os   candidatos   inscritos   na   seleção   contarão   com   uma   aula   de 

nivelamento  que  ocorrerá  de maneira remota, através do software Google Meet, 

em link a ser disponibilizado na página do Instagram da Liga, no dia 05/03. 

 

4.3 A prova escrita será realizada através do software do Socrative, link a ser 

disponibilizado no dia 12/03 através do Instagram oficial da Liga @labiogem.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5- DA CONVOCAÇÃO 

 

5.1  Os  candidatos  aprovados  no  processo  seletivo  serão comunicados até o dia 

18/03 através do email inserido na inscrição e pelas redes sociais da liga. 

 

6- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 A inscrição do candidato implica o reconhecimento e aceitação de todas as 

condições prevista nesse edital; 

 

6.2 Este edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

Juazeiro do Norte/CE, 09 De Fevereiro de 2022.



 

 

ANEXO 1 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO 

Liga acadêmica de Biologia e Genética Molecular – BioGeM 

EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS 2022 

 

CRONOGRAMA 

 

21/02 – 04/03 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

05/03 

 

AULA DE NIVELAMENTO 

12/03 

 

REALIZAÇÃO DA PROVA  

Até 18/03 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

 

Obs: Caso algum aluno sabatista tenha interesse em realizar a prova, pedimos para que entre 

em contato com a diretoria da liga previamente, através do Instagram oficial ou email. 

 

 Canais de Comunicação da BioGem: 

 

  Instagram: @labiogem 

  Email: ligaacademicabiogem@gmail.com 


