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Processo de seleção de membros  

 

 
A Liga Acadêmica de Assistência Farmacêutica (LAAF) da UFSM torna 

público o edital do processo de seleção de membros efetivos. 

 

1. A LAAF é composta por 20 membros efetivos e realiza reuniões 

quinzenais. Durante as reuniões, ocorrerá a discussão de temas sobre a 

Assistência Farmacêutica. Também poderão ocorrer aulas expositivas ou 

mesmo aulas abertas para a comunidade acadêmica. Outras atividades 

da liga incluem atividades na comunidade e eventos relacionados.  

 

2. Nesse processo de seleção, são ofertadas 12 vagas para membros 

efetivos, com permanência máxima de 4 (quatro semestres). As vagas 

são destinadas para os graduandos regularmente matriculados no curso 

de Farmácia da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

3. Processo seletivo: 

 

O processo seletivo será constituído pela entrega de histórico 

acadêmico e de Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae), além de entrevista. 

Caso ocorra empate entre candidatos, o critério de desempate será 

favorável ao candidato que demonstrar maior domínio de conhecimentos 

relativos à Assistência Farmacêutica durante a entrevista. 

Ao histórico acadêmico será atribuído nota de até 2 (dois) pontos, 

bem como ao Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae), ao qual também terá 

peso 2 (dois). Quanto à entrevista, a esta será conferida peso 6 (seis), 

totalizando assim, 10 (dez) pontos.  

 



O local, dia e horário no qual cada candidato deverá comparecer 

para a entrevista será informado através do e-mail da liga, o mesmo ao 

qual, o candidato deverá realizar a sua inscrição.   

 

 

 

4. Inscrições: 

 

O período de inscrições compreenderá o período de 16 de abril a 

27 de abril de 2018. 

A inscrição será efetivada a partir da confirmação do recebimento 

do histórico acadêmico e do Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae), o qual 

deverá ser enviado em anexo para laafufsm@gmail.com 

Juntamente com os anexos referidos acima, deverá constar no e-

mail de inscrição, o nome completo do candidato e semestre.  

 

5. Cronograma 

 

Santa Maria, 12 de abril de 2018 

 

 

Membro da LAAF 

 

 

Membro da LAAF 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do edital do processo de seleção 12 de abril de 2018 

Inscrição dos candidatos 16 de abril a 27 de abril de 2018 

Divulgação dos horários das entrevistas (via e-mail) 30 de abril de 2018 

Data da entrevista   Obs.: Divulgada via e-mail          

Divulgação do resultado  Em até 48 horas após a entrevista 

Período de Recursos contra resultado Preliminar Em até 48 horas após a divulgação do 

resultado 

Análise Recursos e divulgação do Resultado Final Em até 48 horas após o período de recursos 

mailto:laafufsm@gmail.com

