
 

Ofício 001/2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO 2021-1 

 

A diretoria da Liga Acadêmica de Neonatologia da UNIPAC-JF (LANEO) convoca a 
todos os alunos interessados em participar do processo seletivo referente ao ingresso 
dos primeiros membros para atuarem no ano de 2021. A fim de esclarecimentos 
gerais, seguem as informações relativas:  

1)Às inscrições: 

O prazo de inscrição se inicia no dia 22 de Março de 2021 às 09:00 (nove horas) e se 
encerra no dia 29 de Abril de 2021 às 16:00 (dezesseis horas). Poderão ser realizadas 
via WhatsApp dos membros da liga, constantes no item 9 e por meio do direct do 
nosso instagram (laneo_famejf). 

a) A taxa de inscrição será no valor de R$10,00 (dez reais), podendo ser paga por 
meio de um depósito, transferência ou pix. Os dados para o mesmo podem ser 
solicitados via WhatsApp dos membros da liga, constantes no item 9 

b) Poderão se inscrever os alunos do 5º aos 12º períodos, devidamente matriculados 
no curso de medicina da UNIPAC-JF. 

 

2)Às vagas: 

a) Serão disponibilizadas 4 (quatro) vagas, podendo ser alteradas conforme 
necessidades da Liga e disponibilidade dos hospitais de prática.   

 

3)Aos critérios de desempate: Serão utilizados os critérios de desempate na seguinte 
ordem: 

a) Período do curso – em ordem decrescente 

b) Idade – em ordem decrescente  

 

4) Ao processo seletivo: 

Acontecerá no dia 29 de Abril de 2021, às 17:00 (dezessete horas), de forma online, 
através do google forms que será disponibilizado no horário marcado. A prova será 
composta de 19 (dezenove) questões de múltipla escolha e 1 (uma) questão aberta. 

 

5) Ao conteúdo da prova: 



Abordará os seguintes temas: Sífilis Congênita, Doenças maternas e suas 
repercussões neonatais, Icterícia neonatal, Hipoglicemia neonatal e Doença da 
Membrana Hialina. 

 

6)À bibliografia recomendada: 

A diretoria recomenda o uso dos seguintes materiais para estudo: Atenção à saúde do 
recém-nascido - guia para profissionais de saúde (volume 1, 2, 3 e 4). Todos os 
volumes serão disponibilizados em pdf para os inscritos. 

 

 

7) Ao resultado: 

Será disponibilizado via redes sociais e grupos do WhatsApp no dia 30 de Abril de 
2021, a partir das 11:00 (onze horas). 

 

8) Às atividades da liga: 

O ligante terá encontros teóricos quinzenais conforme calendário, encontros teóricos: 
quintas-feiras às 17:00 (dezessete horas) e atividades práticas: conforme escala, 
serão realizadas no hospital João Penido e ambulatório no departamento de saúde da 
criança (temporariamente suspensas devido à pandemia de COVID-19, substituídas 
por discussões de casos clínicos online).  

 

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

Ludmilla Pedro: (32) 984400505 

Lorenna Nogueira: (32) 999982805 

Tatiana Réche: (31) 988205311 

Marina Campos: (31) 991674364 

Gabriela Rocha: (32) 984893746 

Lucas da Paz: (32) 991116385 

 

 

Juiz de Fora, 19 de março de 2021. 

 

LUDMILLA MIRANDA PEDRO 

PRESIDENTE DA LANEO 


