
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 2021-1 

A diretoria da Liga de Gastroenterologia da UNIPAC-JF (LIAG) 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 12h (doze horas) do dia 23 de março de 2021 e se 

encerra no dia 7 de abril de 2021, às 18h00min.  Serão feitas pelo link 

https://docs.google.com/forms/d/1QSrie1TOoS1IeM4WN9n7OpJRiG5pSxRewKGL6LcmWY

c/viewform?edit_requested=true , disponível também na biografia da página do Instagram 

da Liga e nos grupos da faculdade no WhatsApp. Preencha atentamente o formulário, 

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

a) A taxa de inscrição será no valor de R$ 15,00 (quinze reais) e poderá ser paga através de 

depósito ou transferência. Os dados bancários poderão ser solicitados pelos nº de 

whatsapp de um dos membros da Liga, constantes no item 10 deste edital.  

b) Poderão se inscrever os alunos do 5º ao 11º períodos, devidamente matriculados no 

curso de medicina da UNIPAC-JF.  

2) Às vagas:  

Serão disponibilizadas 9 (nove) vagas, podendo ser alteradas conforme necessidades da 

Liga. O primeiro colocado no processo seletivo poderá fazer parte da diretoria; caso não 

tenha interesse, a vaga será repassada para os colocados seguintes. 

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 - em ordem decrescente-. 

4) Ao processo seletivo:  

https://docs.google.com/forms/d/1QSrie1TOoS1IeM4WN9n7OpJRiG5pSxRewKGL6LcmWYc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QSrie1TOoS1IeM4WN9n7OpJRiG5pSxRewKGL6LcmWYc/viewform?edit_requested=true


Ocorrerá no dia 7 de abril de 2021, às 19h00min (dezenove), de forma online, através do 

link que será disponibilizado no horário marcado, e permanecerá até 5 minutos após início 

da prova. A prova será composta de 20 questões de múltipla escolha. 

5) Ao conteúdo da prova:  

Versará sobre os seguintes temas: anatomia, fisiologia, patologia e semiologia direcionado 

à gastroenterologia.  

6) À Bibliografia recomendada:  

Livros: 

 Isabela Bensenor -Semiologia clínica 

 Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia Médica - 13ª Ed. 2017 

 Robbins e Cotran - Bases Patológicas das doenças 

 Anatomia Orientada para Clínica - Moore 8a. Ed. – 2019 

7) Pontuação extra: 

Os candidatos podem garantir 2 pontos extras pelo Instagram da seguinte forma:  

 Seguir a Liagfamejf no instagram; 

  Compartilhar na história do Instagram do próprio candidato a foto oficial referente à 

pontuação extra que estará disponível no Instagram da Liga; 

  Marcar dois amigos quem fazem medicina na Unipac Juiz de Fora nos comentários da 

foto oficial; 

 Se o perfil for fechado, favor mandar o print por direct  no instagram da LIAG. 

8) Ao Resultado:  

Será disponibilizado via redes sociais e grupos do WhatsApp no dia 8 de março de 2021, a 

partir das 11h00min (onze horas).  

9) Às Atividades da Liga:  

O ligante terá como atividades as reuniões teóricas quinzenais via remota supervisionadas 

pelos professores Helena Maria Giordano e Maurício Augusto Brogagnolo Júnior e estágios 

quinzenais na enfermaria do HPS (Hospital de Pronto Socorro Mozart Teixeira, dessa 

cidade) supervisionados pelo professor Maurício. O período de permanência será de 1 

(um) ano - ou 2 (dois) períodos.  

10)   Os assuntos poderão ser tratados com os membros da direção, nos seguintes 

contatos:  

Isabela - (32) 98409-7181 

Jacyara - (32) 98435-5578 

Juliana - (38) 99974-3331 

Gabriell - (35) 99900-3862 



Débora – (37) 99843-7496 

 

Juiz de Fora, 23 de março de 2021. 

 

ISABELA NICOLATO FERREIRA 

PRESIDENTE DA LIAG 


