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Processo de seleção de Membros Efetivos 

A Liga Acadêmica de Saúde da Mulher da UFSM torna público o edital do processo de 

seleção dos novos membros efetivos 2017/2. 

 

1. A liga é composta por 15 membros efetivos e realiza, geralmente, reuniões quinzenais 

às quartas-feiras, das 12h às 13h15min. Durante as reuniões, ocorre a discussão de casos 

clínicos e de artigos, bem como aulas expositivas sobre assuntos pré-determinados. As 

aulas são ministradas por professores convidados ou pelos próprios integrantes da liga.  

2. Nesse processo de seleção, são oferecidas 10 vagas para membros efetivos, sendo 8 

vagas para alunos(as) regularmente matriculados(as) nos cursos de graduação e 2 vagas 

para alunos matriculados nos cursos de Pós-graduação da área da saúde da Universidade 

Federal de Santa Maria. 

Enfermagem (2 vagas) 

Fisioterapia (1 vaga) 

Medicina (1 vaga) 

Terapia Ocupacional (1 vaga) 

Farmácia (1 vaga) 

Psicologia (1 vaga) 

Fonoaudiologia (1 vaga) 

 

 

3. A prova será composta por duas etapas:  

● A primeira, de caráter eliminatório, no dia 28 de agosto de 2017, às 12h00 na 

sala 4214 no prédio 26D, prédio novo atrás do Centro de Ciências da Saúde, 

realizada por meio de uma prova constituída por 5 questões objetivas relativas à 



Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Anatomia, Fisiologia 

e Patologia, e uma questão discursiva, assim totalizando 6 questões, respeitando 

a bibliografia citada no item 07 deste edital. Será disponibilizado aos candidatos 

o prazo de 1h e 30min para a realização da primeira etapa da prova, que deverá 

ser preenchida à caneta azul ou preta. Não serão aceitas rasuras e não será 

permitida a entrada após o início da prova. Os dois últimos candidatos deverão 

sair do local de prova ao mesmo tempo. Os candidatos classificados para a 

segunda etapa da prova serão informados através de email. Recursos referentes à 

prova serão aceitos em até 24 horas após a realização da mesma, entrando em 

contato com a direção da liga, por meio do e-mail contatoligasm@hotmail.com.  

 

● A segunda etapa será nos dias 31 de agosto e 1 de setembro de 2017, das 12h00 

às 13h30, na sala 4214, no prédio 26D, prédio novo atrás do Centro de Ciências 

da Saúde, por meio de uma entrevista com horário previamente determinado 

para os candidatos selecionados na primeira etapa, com duração de, no máximo, 

10 minutos. As entrevistas serão realizadas por entrevistadores que não sejam do 

mesmo curso do candidato em processo seletivo. 

 

- Dos candidatos que realizarem a primeira etapa da prova serão selecionados para a 

segunda etapa até o triplo de candidatos à(s) vaga(s) existentes no curso inscrito. Os 

critérios de seleção são: nota total mais alta na prova; caso houver empate o desempate 

será por nota mais alta na questão discursiva da prova; caso houver empate será 

escolhido o semestre mais avançado (graduação); ainda havendo empate será feita a 

escolha pela maior idade. Se ainda houver empate será realizado sorteio.  

 

- Nas duas etapas, será exigido documento de identificação com foto. 

 

4. As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail contatoligasm@hotmail.com 

até o dia 27 de agosto de 2017, às 23h59min, enviando e-mail com as seguintes 

informações: nome completo, número de matrícula, curso e semestre.  

 

5. Conteúdos da prova: 

 

Políticas de atenção à saúde da mulher 

Fisiologia do ciclo menstrual 

Ciclo Gravídico Puerperal 

Climatério e Menopausa 

   

6. O resultado final dos candidatos aprovados será divulgado em até 96h após a 

realização da segunda etapa da prova, na página da Liga no Facebook 

mailto:contatoligasm@hotmail.com
mailto:contatoligasm@hotmail.com


(https://www.facebook.com/liga.acad.da.saude.da.mulher/) e dos e-mails dos 

participantes. 
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