LIGA UNIVERSITÁRIA DE ANATOMIA HUMANA – LUAH

EDITAL N° 01, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2015
SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições para seleção e preenchimento de 09 vagas da Liga Universitária
Anatomia Humana – LUAH estarão abertas no período de 15 a 29 de novembro de
2015.
1.2 O processo seletivo estará aberto aos acadêmicos que se enquadrem nas
exigências dispostas no artigo 6º do Estatuto Normativo e Regulador da LUAH, a
saber:

.
Art. 6° - Poderão ser integrantes da LUAH acadêmicos que
estejam regularmente matriculados no curso de
Enfermagem em qualquer Instituição de Ensino Superior e
que tenham sido aprovados na disciplina de Anatomia
Humana.
Parágrafo único: Acadêmicos vinculados à Instituições de
Ensino Superior que adotam currículos modulares poderão
se inscrever após terem concluído o segundo semestre do
curso.

1.3

As inscrições serão realizadas através do envio dos seguintes documentos

exclusivamente para o e-mail: luah@inta.edu.br.
1) Ficha de inscrição preenchida (ANEXO I)
2) Comprovante de matricula
3) Curriculo lattes atualizado

1.4 O candidato deverá ser o único responsável pelo correto preenchimento do
formulário de inscrição. Após o envio do formulário de inscrição, não serão permitidas
alterações.
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1.5 O resultado das inscrições deferidas será divulgado por E-mail e na fanpage da
Liga Universitária de Anatomia Humana – LUAH, no dia 30 de novembro às 12:00 hs.

2. SELEÇÃO
2.1 O processo seletivo ocorrerá no período de 01 a 03 de dezembro de 2015. Dar-se-á
pelos processos eliminatório e classificatório em ordem decrescente dos pontos
obtidos, devendo o candidato atingir a nota mínima 7,0 (sete) para ser classificado para
etapa(s) seguintes, com aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas fixadas
neste edital.

2.2. A primeira etapa será realizada no dia 01 de dezembro às 08 horas nas
Faculdades INTA, Anexo B sala 13 através de uma avaliação subjetiva de caráter
eliminatório e classificatório, em que será sorteado um tema dentre os cinco sugeridos
para estudo (item 4 deste edital).

2.3 Os candidatos deverão comparecer ao local das prova meia hora antes do seu
inicio. Não será permitida, sob hipótese alguma, a entrada de retardatários, a partir do
horário de inicio da prova.

2.4 Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de quaisquer
naturezas, bem como o uso ou porte de telefone celular, pagers, fones de ouvido ou
quaisquer outros aparelhos eletrônicos e/ou similares, sob pena de eliminação do
candidato.

2.5 O resultado da primeira etapa e o cronograma da segunda etapa serão divulgados
por E-mail e na fanpage da Liga Universitária de Anatomia Humana – LUAH, no dia 02
de dezembro às 12:00 hs.

2.6 A segunda etapa do processo seletivo será realizada no dia 03 de dezembro
mediante uma entrevista com caráter eliminatório e classificatório com horários e local
divulgados juntamente com o resultado da primeira etapa.
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2.7 O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia 04 de dezembro por
E-mail e na fanpage da Liga Universitária de Anatomia Humana – LUAH e nas
Coordenações dos Cursos de Enfermagem das Faculdades INTA e UVA.

3. CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

14/11/2015

Lançamento do edital

15/11 a 29/11/2015

Período de Inscrições

30/11/2015

Divulgação das inscrições deferidas

01/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
01/02/2016

1ª Etapa: Prova Escrita
Classificação na 1ª Etapa + Cronograma 2ª Etapa
2ª Etapa: Entrevista
Resultado Final
Início das Atividades

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Sistema Locomotor;



Sistema Genital Feminino;



Sistema Cardiorrespiratório;



Sistema Digestório;



Sistema Endócrino.

5. INÍCIO DAS ATIVIDADES
As atividades iniciarão dia 01 de fevereiro de 2016, os encontros ocorrerão todas
as segundas-feiras às 11:00 horas.

______________________________
Acd. Maria Sinara Farias
Coordenador discente da LUAH

_______________________________
Prof. Dr. Eládio P. de Andrade Filho
Coordenador docente da LUAH

_______________________________
Profa. Regina Maria Aguiar Alves
Pró-Diretora de Extensão e Responsabilidade Social
Faculdades INTA
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ANEXO I

LIGA UNIVERSITÁRIA DE ANATOMIA HUMANA – LUAH

FICHA DE INSCRIÇÃO

O preenchimento dos dados é de total responsabilidade do participante, não
cabendo a comissão organizadora desta seleção o dever de efetuar correções em
possíveis erros.

Nome: ________________________________________________________________
Email: ______________________________________________Matrícula:__________
Turma/Turno:_______________ Contatos:___________________________________
Endereço:_____________________________________________________ N°______
Bairro:_______________________________ Cidade:___________________________
Link Curriculo Lattes:_____________________________________________________
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