Edital n° 01 de 26 de fevereiro de 2021
A Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica (LACIRG) da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana (FASEH)

O Coordenador do Núcleo de Pesquisa
Pes
e Extensão da FASEH, prof. Gustavo Nunes Tasca
Ta
Ferreira, torna público o presente edital de abertura de vagas para membros da Liga Acadêmica
de Clínica Cirúrgica (LACIRG), no ano concorrente para estudantes do curso de medicina da
FASEH, sob a Coordenação Docente da Profa. Carolina Trancoso de Almeida.
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - O preenchimento das vagas para membros da LACIRG será regido por este
edital, através de processo seletivo realizado por uma prova online abordando temas relacionados
à Clínica Cirúrgica e Anatomia Humana
Humana.. Estão aptos a participarem do processo seletivo aqueles
alunos matriculados na FASEH no curso de medicina.
II – DAS VAGAS
Art. 2° - Serão oferecidas 112 vagas, 08 (oito)) destinadas a membros ASPIRANTES
(alunos do 1º ao 5º período, que ainda não começaram ou que ainda estejam cursando a
disciplina TÉCNICA CIRÚRGICA E ANESTÉSICA
ANESTÉSICA), e 04 (quatro)) destinadas a membros
EFETIVOS (alunos do 6º ao 12º período, que já tenham cursado a disciplina TÉCNICA
CIRÚRGICA E ANESTÉSICA)..
III – DA INSCRIÇÃO
Art. 3° - As inscrições serão realizadas no período de 26 de fevereiro a 14 de março de
2021.
Art. 4° - As inscrições serão realizadas mediante envio de um ee-mail
mail contendo os dados
descritos no Art. 5º, para o endereço lacirg.faseh@gmail.com
Art. 5° - No ato da inscrição, os candidatos deverão informar os seguintes
seguint dados: nome
completo, data de nascimento, endereço completo, telefone de contato, ee-mail
mail (será utilizado
para envio do link de acesso à prova),
prova) curso e período atual em curso.
Parágrafo Único – O período atual em curso corresponde àquele em que todas as disciplinas já
foram concluídas, tanto teóricas, quanto práticas.
Art. 6° - Não serão aceitas inscrições enviadas em datas diferentes do período estipulado
no Art. 3º.
Art. 7º - O candidato receberá no e-mail
e mail informado no ato da inscrição um link de aces
acesso
à prova.
IV – DA SELEÇÃO
Art. 8° - A comissão de seleção será composta pelo coordenador responsável e pelos
membros da diretoria executiva.
Art. 9° - A seleção será feita através de duas provas, uma destinada a membros efetivos e
outra a membros aspirantes, que acontecerão no dia 115 de março de 2021 das 119:00 às 20:00 na
plataforma online Google Forms.
Forms Os assuntos abordados no processo de seleção constam na
bibliografia recomendada.
Parágrafo Único - Em caso de empate terá preferência o ccandidato de maior período. Persistindo
o empate será aprovado o candidato a membro aspirante com maior nota em Anatomia Básica
e o candidato a membro efetivo com maior nota em Técnica Cirúrgica e Anestésica.Caso
Anestésica
ainda

persista, será desempatado por ordem de inscriç
inscrição.
Art. 10º - O candidato terá 01 (uma) hora para realização e envio da prova.
Parágrafo Único - Não serão aceitas para correção provas enviadas após as 20:0
:00, independente
da existência de problemas de rede ou outros problemas que impeçam o envio da prova
pr
até o
horário estipulado.
Art. 11° - O resultado geral do processo seletivo será divulgado no dia 177 de março de
2021, na página da LACIRG no Instagram
Instagram(@lacirg.faseh) e nos grupos de WhatsApp.
WhatsApp Os
aprovados receberão também um ee-mail com informações sobre o resultado e sobre o início das
atividades da liga.
V – DAS ATIVIDADES
Art. 12° - Para os novos membros as atividades da LACIRG terão início em 18 de março
de 2021.
Art. 13° - Os casos que fugirem ao edital serão julgados pelos membros da diretoria e
pelo coordenador responsável daLACIRG.
VI – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA AO CANDIDATO A MEMBRO EFETIVO
1) DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. - Anatomia Humana Básica 5ª edição, Editora
Atheneo, Rio de Janeiro, 2002 – Capítulos 1, 8, 9, 10, 11, 12 e13.
2) MONTEIRO, E. L.. C.; SANTANA, E. M. – Técnica Cirúrgica – Editora Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, 2006
3) FONSECA, F. P.; SAVASSI ROCHA, P. R. - Cirurgia Ambulatorial - 3ª edição, Editora
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1999 - Capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 35.
4) ALFARO, D.; MATTOS, H. - Atendimento Pré-Hospitalar
Hospitalar ao Traumatizado Básico e
Avançado PHTLS.. Tradução 6ª edição, Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2007.
VII – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA AO CANDIDATO A MEMBRO ASPIRANTE
1) DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. - Anatomia Humana Básica 5ª edição, Editora
Atheneo, Rio de Janeiro, 2002 – Capítulos 1, 8, 9, 10, 11, 12 e13.

Vespasiano, 26 de fevereiro de 2021

