
 

Ofício 001/2021 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO 2021-1 

 
A diretoria da Liga de Semiologia da UNIPAC-JF (LAS) convoca a todos os alunos interessados 

em participar do processo seletivo referente ao ingresso de novos membros para atuarem no ano 

de 2021. A fim de esclarecimentos gerais, seguem as informações relativas: 

 
1) Às inscrições: 

O prazo de inscrições se inicia às 08h (oito horas) do dia 10 de março de 2021 e se encerra no dia 

23 de março de 2021, às 18h (dezoito horas). Serão feitas pelo WhatsApp dos membros da 

diretoria da Liga, constantes no item 10 deste edital, disponível também no direct da página do 

Instagram da Liga. Preencha atentamente o formulário contantes no item 9 deste edital, 

encaminhando como conversa o mesmo para o WhatsApp dos membros da diretoria da Liga, 

atentando para  a grafia correta do seu nome e demais dados. 

 
a) a taxa de inscrição será no valor de R$ 10,00 (dez reais) e poderá ser paga através de 

depósito ou transferência. Os dados bancários poderão ser solicitados pelos n° de WhatsApp de 

um dos membros da Liga, contantes no item 10 deste edital. 

 
b) poderão se inscrever os alunos do 2º ao 11º períodos, devidamente matriculados no curso de 

medicina da UNIPAC-JF. 

 
2) Às vagas: 

Serão disponibilizadas 15 (quinze) vagas, podendo ser alteradas conforme necessidades da Liga. 

 
3) Aos critérios de desempate: 

Serão utilizados como critério de desempate, na seguinte ordem: (1) período no curso - em ordem 

decrescente -; (2) idade do candidato. 

 
4) Ao processo seletivo: 

Ocorrerá no dia 25 de março de 2021, às 18h00min (dezoito horas), de forma online, através do 

link que será disponibilizado no horário marcado. A prova será composta de 20 (vinte) questões de 

múltipla escolha. 



5) Ao conteúdo da prova: 

Versará sobre os seguintes temas: anamnese geral, semiologia pulmonar, semiologia cardíaca, 

semiologia abdômen, diretriz brasileira de hipertensão arterial, escala de glasgow. 

 
6) À Bibliografia recomendada: 

A diretoria recomenda o uso dos seguintes materiais para estudo: 

a) Semiologia Clínica, Isabela M. Benseñor. 

b) Diretriz Brasileira de Hipertensão arterial. 

 

7) Ao Resultado: 

Será disponibilizado via instagram e grupos do WhatsApp no dia 26 de março de 2021, a partir 

das 14h (quatorze horas). 

 
8) Às Atividades da Liga: 

O ligante terá encontros teóricos quinzenais conforme calendário, encontros teóricos: quartas-

feiras às 18:00 (a definir pela diretoria) e atividades práticas: a definir (temporariamente 

suspensas). 

 
9) Formulário a ser encaminhado aos membros da diretoria da Liga: 
NOME: 
DATA DE NASCIMENTO: 
CPF: 
PERÍODO: 
MATRÍCULA: 

 
10) Os casos omissos podem ser tratados com os membros da direção, nos seguintes contatos: 

João Augusto R. Figueiredo – Presidente – (38) 99157-8788 

Enrico P. P. Corte Real – Vice-Presidente – (32) 99973-4690 

Júlia Prado P. Guedes – Tesoureira – (33) 99137-2910 

Fabiana Junqueira P. de Paiva – Secretária – (35) 98898-1327 

Luiz Henrique S. Fantini – Vice-Secretário – (31)9921-4120 

 

 
Juiz de Fora, 10 de março de 2021. 

 
 

JOÃO AUGUSTO RABELO FIGUEIREDO 
PRESIDENTE DA LAS 


