
                                                                 
 

EDITAL 2021.01 LACUPA/FAME-JF 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE NOVOS 

MEMBROS DA LIGA ACADÊMICA DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Os membros diretores da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos 
(LACUPA) da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora (FAME-JF), no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com o Estatuto aprovado para pleno 
funcionamento da mesma, torna público aos interessados a abertura das 
inscrições para o processo seletivo admissional de 2 (dois) novos membros 
participantes da LACUPA. A participação será pelo período de 12 (doze) meses. 
A escolha dos novos membros será realizada em observância com o Estatuto da 
LACUPA, e de acordo com o especificado nesta publicação. 

 

1. INSCRIÇÕES: 

Poderão inscrever-se no teste de seleção todos os acadêmicos do Curso 
de Medicina da FAME-JF devidamente matriculados: 

- Entre o 1º ao 12º período da graduação médica; 

- As inscrições poderão ser realizadas com qualquer um dos integrantes da 
diretoria da LACUPA (ver seção de Contatos) pelo valor de R$10,00, a ser pago 
através de transferência eletrônica de valores; 

- O período de inscrições estender-se-á até o dia 7 (sete) de março de 2021, 
sendo que a concretização da inscrição será feita exclusivamente através do 
WhatsApp (vide seção 5 - Contatos), com envio do nome completo, CPF, 
número de matrícula, número de telefone celular, e-mail e período do 
candidato. 

 

2. VAGAS: 

Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas para ampla concorrência entre 
alunos do 1º ao 12º período.  

 

3. PROCESSO SELETIVO: 

O processo de seleção dar-se-á em uma única fase, por consequência de 
uma avaliação teórica com 10 (dez) questões objetivas e 1 (uma) questão 



                                                                 
 
discursiva. Para desempate, se existir, será dada preferência para alunos em 
períodos e idades mais avançados. 

A prova será realizada no dia 08 (oito) de março de 2021, segunda-feira, 
através do ambiente digital Google Forms, às 19h, e terá duração de 45 minutos. 
Apenas os candidatos com a taxa de inscrição paga receberão os dados de 
acesso único por e-mail. Serão abordados os seguintes conteúdos: 

 

3.1 Prova teórica: 

- 1.1 Cuidados Paliativos conceito, fundamentos e princípios 

- 1.4 Indicações de Cuidados Paliativos 

- 1.5 Comunicação em Cuidados Paliativos 

- 1.7 Organização de serviços de Cuidados Paliativos 

- 7.2 Ortotanásia não é homicídio, nem eutanásia. 

 

3.2 Bibliografia:  

- ANCP. Manual de Cuidados Paliativos (2012). 

 

3.3 Resultado:  

O gabarito das questões será divulgado na página oficial da Liga 
Acadêmica de Cuidados Paliativos (LACUPA), que se encontra no site 
www.DAOR.com.br, também no Instagram e grupo de WhatsApp Mamuyloucos 
da Faculdade, ao longo do dia 10 (dez) de março de 2021. Não haverá revisão 
de prova. 

O resultado final será disponibilizado até o dia 11 (onze) de março de 2021, 
na página da liga no www.DAOR.com.br, no Instagram e grupo de WhatsApp 
Mamuyloucos da Faculdade. 

 

4. SISTEMA DE PONTUAÇÕES: 

- 1 Prova Teórica com: 

 10 questões de múltipla escolha: 10 pontos (1 ponto cada pergunta) 
 1 questão de verdadeiro ou falso: 3 pontos (1 ponto cada afirmativa) 

 



                                                                 
 
4.1 Pontuação extra (bonificação): 

Compartilhamento da postagem oficial do Instagram MARCANDO o perfil 
da liga, conforme instruções na rede social: 2 pontos 

 

5. CONTATOS: 

- Barbara Assis - 4º período – (35) 99222-5942 

- Josiane Oliveira - 4º período – (32) 99143-0013 

- Thabitta Novais - 4º período – (31) 98545-8237 

 

6. REDES SOCIAIS: 

- Instagram: https://www.instagram.com/lacupa.famejf/ 

 

 


