
 

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio 

UNILEÃO 

EDITAL N° 01/2022 

 
SELEÇÃO DE VOLUNTARIOS PARA A LIGA ACADÊMICA DO SUPORTE 

BÁSICO DE VIDA EM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA – LASP 

 
 

A LASP, constituída por Acadêmicos de Enfermagem do Centro Universitário Doutor Leão 
Sampaio – UNILEÃO e coordenado pela Profa. Shura do Padro Farias Borges, Prof. Luccas 
Alencar Costa e Prof Maria do Socorro Nascimento de Andrade resolve tornar público o 
presente edital, no qual estabelece as instruções especiais destinadas ao processo seletivo de 
acadêmicos do curso de enfermagem para       composição voluntaria da referida liga. 

A LASP possui como objetivo, promover o ensino a comunidade sobre o suporte básico de vida 
na parada cardiorrespiratória, além de atuar no ensino, pesquisa e extensão, tendo como 
finalidade o desenvolvimento, a promoção e a difusão de conhecimentos. 

Assim como promover: 

• Ensino 

• Pesquisa 

• Extensão 

 
1. DO PROCESSO 

 

1.1 A realização do Processo Seletivo está a cargo da Coordenação e Diretoria da LASP. Á 

mesma cabe planejar, coordenar e executar o Processo Seletivo, bem como divulgar todas as 

informações a     ele pertinentes. 

1.2 O Processo Seletivo está aberto para todos os alunos regularmente matriculado no curso de 

ENFERMAGEM, entre o período letivo do 1° ao 8° semestre. 

 
2. DAS VAGAS 

 
2.1 Serão ofertadas 10 para entrada imediata e 5 cadastro reservas 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 As inscrições serão realizadas através da plataforma do google forms (formulário eletrônico) 

https://forms.gle/a1nQygNtFBt65LzZ7   que será disponibilizado no dia 13 de Setembro de 

2022 na biografia do instagram da Liga Acadêmica do Suporte Básico de Vida em Parada 

Cardiorrespiratória -LASP. No horário de 08:00 da manhã até 21:00h da noite do dia 21 de 

Setembro de 2022. No ato de inscrição deverão preencher todos os campos  obrigatórios, 

constando: 

- 

https://forms.gle/a1nQygNtFBt65LzZ7


 

- Nome completo 

- Numero de matrícula 

- CPF 

- Email 

- Outros dados gerais referentes ao aluno e informações necessárias tais como disponibilidade 
e escolha de preferência do turno da realização da prova prática caso passe na etapa 
teórica. E seu interesse diante da Liga  

 
Tais dados deverão ser preenchidos de forma verídica. Caso seja encontrado alguma 

discordância de informações o aluno será automaticamente DESCLASSIFICADO E/OU 

DESLIGADO. 

 
O PREENCHIMENTO DESSE FORMULÁRIO TRATA-SE DA PRIMEIRA ETAPA DA 

SELEÇÃO. 

4. COMPROMISSO E REQUISITOS PARA O(A) VOLUNTÁRIO(A) 

 
4.1 Ser estudante regularmente matriculado no curso de Graduação em Enfermagem no Centro 

Universitário Doutor Leão Sampaio; entre o 1° e 8° semestre. 

4.2 Ter disponibilidade de tempo e dedicação de 08 horas SEMANAIS, requisito necessário 

para cumprir a jornada de atividades propostas. 

 
5. DA SELEÇÃO 

 
5.1 A seleção consistira em três etapas. 

 

✓ A primeira etapa será realizada no momento da inscrição para seleção, os alunos 

deverão preencher o questionário dissertativo através da plataforma do google forms. 

Caberá ao aluno fornecer informações claras sobre seu interesse em contribuir na liga e 

dispor de tempo e dedicação para cumprir os objetivos da liga, o mesmo terá que 

preencher todos os dados e informações obrigatórias. 
 

DATA HORÁRIO ONLINE 

13/09/2022 A 
21/09/2022 

APARTI DAS 08H 
ATÉ AS 21H HORAS 
DO DIA 21/09/2021 

GOOGLE FORMS 

 
 

✓ A segunda etapa será composta pela realização prova teórica, esta será aplicada 

PRESENCIAL na UNILEÃO SAÚDE com tempo de prova pré-estabelecido, sem 

prorrogação. Caberá ao aluno respeitar as regras e prazos estabelecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA HORÁRIO PRESENCIAL 
24/09/2022 8Hrs as 10h UNILEÃO SAÚDE 

 
 

✓ Na terceira etapa, os finalistas deverão preparar uma apresentação teórico-prático 

sobre a temática de RCP (reanimação cardiopulmonar) que será realizado de forma 

PRESENCIAL NA UNILEÃO SAÚDE na presença de um dos professores orientadores da 

LASP, Diretores e colaboradores  o tempo de apresentação será de 10min. Caberá ao 

aluno respeitar as regras e prazos estabelecidos. Terá 2 grupos sendo 1 pela tarde e 1 

pela noite onde terão que escolher o turno no ato da inscrição de melhor interesse para 

a realização da mesma onde uma vez escolhido não poderá mais haver mudança do 

turno e só troca com outro concorrente caso necessário.  
 

DATA HORÁRIO PRESENCIAL 

26/09/2022 13 às 17 hs UNILEÃO SAÚDE 
26/09/2022 19 ás 22h UNILEÃO SAÚDE 



 

5.2 O candidato deverá respeitar seu horário acadêmico, deste modo, ressalta-se a escolha de 

um horário oportuno para realização das etapas, com intuito de respeitar corretamente o horário 

destinado ao seu período letivo. 

5.3 Os candidatos deverão ao final de todo o processo, ter atingindo no mínimo 70% da nota, 

caso contrário serão considerados desclassificados, mesmo que haja sobra de vagas. 

5.4 Em casos de empate, como quesito será utilizado o Coeficiente de Rendimento (CR) 

acadêmico do aluno, aquele que apresentar rendimento maior permanece na vaga, 

disponibilidade maior, idade mais velha. 

 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1 A inobservância por parte do candidato de qualquer prazo estabelecido nas convocações, 

será considerada, caráter irrevogável de desistência. 

6.2 Serão nulas, inscrições com preenchimento de informações inautênticas, cuja a 

documentação necessária apresente falsificação e outros expedientes ilícitos. 

6.3 A realização de inscrições para candidatos que não estejam matriculados no curso de 

Enfermagem - Unileão, bem como, em período acadêmico fora do preconizado para seleção, 

será automaticamente descartada. 

 
7. CRONOGRAMA 

ATIVIDADES PERÍODO 

Período de inscrição 13/09/2022 a 21/09/2022 
https://forms.gle/a1nQygNtFBt65LzZ7  

Divulgação das inscriçoes deferidas 22/09/2022 

Prova teórica 24/09/2022 

Resultado parcial 24/09/2022 

Apresentação teórico-prático (Finalistas) 26/09/2020 – Tarde e Noite conforme item 
5.1 do edital 

Resultado Final (Previsão) 28/09/2022 

 
7.1 Será divulgado na data estipulada, o resultado parcial dos alunos aprovados para terceira 

fase da seleção. A lista estará disponível até 00:00h do dia 24/09/2022, no instagram da liga 

acadêmica, com identidade digital: @lasp_unileao. 

 
7.2 O resultado final será divulgado no site oficial da Unileão e no Instagram da Liga. O 

candidato aprovado deverá contactar o departamento da liga acadêmica, por meio digital, para 

que seja produzida sua documentação de admissão como ligante. A inobservância por parte do 

candidato, será considerada, caráter irrevogável de desistência. 

 
 

 
Juazeiro do Norte- CE, 08 de setembrio de 
2022. 

https://forms.gle/a1nQygNtFBt65LzZ7


 
 
 
 

 
 

Prof. Luccas Alencar Costa 
Orientador da LASP 

 
 
 
 

 _____________________________________   

Prof. Shura do Prado Farias Borges 
Orientadora da LASP 

 

 

 
 _____________________________________________  

 Prof Maria do Socorro Nascimento de Andrade 
                                                            Orientadora da LASP 

  
 
 

 ___________________________________  
Coordenação de Enfermagem 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO PARA ESTUDO 
 
 
 

 
1. Suporte Básico de Vida em PCR / RCP - Guideline atualizado da American Heart 

Association 

2. PCR/RCP (Em adultos, Crianças e Bebês) Teória  
Do reconhecimento a intervenção 
 

       3.  PCR/RCP (Em adultos) Prática 
            Do reconhecimento a intervenção 

 

PCR – Parada Cardiorrespiratória 

RCP – Reanimação Cardiopulmonar 

Quesitos que serão avaliados na seleção: conhecimento acerca da temática, didática, 

habilidade ao responder questionamentos, entrevista e explanação. 
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