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LIGA INTERDISCIPLINAR DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS NA AMAZÔNIA – 

LIDIPA 

 EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS  

I PROCESSO SELETIVO – ANO 2017.2 

A LIGA INTERDISCIPLINAR DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS NA AMAZÔNIA 

(LIDIPA), por intermédio de sua diretoria, torna público o edital com as normas que regem o 

processo seletivo para o ingresso de acadêmicos de cursos da área da saúde do estado do Pará para 

ingresso nas atividades mantidas pela liga no decorrer do segundo semestre de 2017. 

 

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1. O presente Processo Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos, devidamente publicados 

na página da rede social Facebook: https://www.facebook.com/Liga-Interdisciplinar-de-

Doen%C3%A7as-Infecto-Parasit%C3%A1rias-na-Amaz%C3%B4nia-Lidipa-

500699133614402/ 

1.2. O (a) candidato (a) não poderá alegar sob hipótese alguma o desconhecimento de referida 

Instrução Normativa.  

1.3. Este edital está sujeito a retificações.  

2. DO PROCESSO SELETIVO:  

2.1. Serão ofertadas 16 (dezesseis) vagas para membros efetivos da LIDIPA.  

2.2. O processo seletivo será realizado através de uma prova contendo 10 (dez) questões objetivas e 1 

(uma) questão subjetiva, 1 (uma entrevista) e 1 (uma) dinâmica em grupo.  

2.3. Os 16 (dezesseis) candidatos que obtiverem as maiores pontuações serão considerados 

aprovados de acordo com a distribuição de vagas por curso.  

CURSO Nº DE VAGAS 

ENFERMAGEM 4 

FISIOTERAPIA/TERAPIA 

OCUPACIONAL 
2 

MEDICINA 4 

BIOMEDICINA/FARMÁCIA 2 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 

TOTAL 16 

https://www.facebook.com/Liga-Interdisciplinar-de-Doen%C3%A7as-Infecto-Parasit%C3%A1rias-na-Amaz%C3%B4nia-Lidipa-500699133614402/
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2.4. A data prevista para a realização da primeira etapa do processo seletivo será dia 11/09/2017, a 

ser realizada às 19hs, na Universidade da Amazônia - UNAMA (Av. Alcindo Cacela, nº1 – 

Umarizal). 

 

 3. DAS ATIVIDADES E DOS PRÉ-REQUISITOS:  

3.1. As reuniões presenciais da LIDIPA acontecerão em períodos quinzenais, às segundas-feiras, a 

partir das 19hs, na UNAMA - Alcindo Cacela e por outras atividades no decorrer do ano. 

3.2. Poderão participar das atividades oferecidas pela LIDIPA, acadêmicos da área da saúde, dos 

seguintes cursos: Enfermagem; fisioterapia; medicina; terapia ocupacional; biomedicina; ciências 

biológicas; farmácia e educação física, sendo de qualquer semestre/período da graduação, oriundos 

de qualquer Instituição de Ensino Superior do Pará.  

3.3. Os novos membros deverão cumprir com todos os preceitos do Estatuto da Liga. 

4. DAS INSCRIÇÕES:  

4.1. As inscrições serão realizadas pelos membros da LIDIPA ou via depósito bancário, mediante 

formulário padronizado.  

4.2. O período de inscrição é de 11 de Agosto a 01 de Setembro de 2017 (neste dia, até às 18:00h).  

4.3. Será cobrada taxa de inscrição, sendo R$15,00 (aula inaugural + processo seletivo).  

4.4. Para se inscrever, o candidato deverá estar matriculado em qualquer curso da área da saúde de 

uma instituição de ensino superior do Pará.  

5. DA SELEÇÃO:  

5.1. O processo seletivo será realizado através de 3 (três etapas), sendo: 1 (uma) prova com questões 

objetivas e discursiva, 1 (uma) entrevista e 1 (uma) dinâmica em grupo, totalizando 30 (trinta) 

pontos. 

5.2. A prova será composta por 10 (dez) questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, que servirá 

de critério de desempate entre candidatos com o mesmo número de acertos.  

5.3. Cada questão objetiva valerá 1 (um) ponto e a questão discursiva será pontuada entre 0 – 2pt. A 

pontuação máxima da prova é de 12 (doze) pontos.  

5.5. O conteúdo a ser cobrado na prova objetiva será ministrado durante a aula inaugural, onde as 

questões serão elaboradas pelos próprios palestrantes e analisadas pelos membros efetivos da 

LIDIPA. 
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5.6. Durante a entrevista, será avaliado o interesse do acadêmico em relação à Liga. 

5.7. A dinâmica em grupo será proposta pelos membros efetivos da Liga. 

5.8. A dinâmica em grupo valerá um total de 8 (oito) pontos a serem somados com os 12 (doze) 

pontos da prova e os 10 (dez) pontos da entrevista, totalizando 30 (trinta) pontos. 

5.9. A previsão de início da prova será às 19hs do dia 11 de Setembro de 2017, com duração de  1 

hora e 30 minutos. 

5.10. A entrevista será realizada no dia 15 de Setembro de 2017. 

5.11. A dinâmica em grupo será realizada às 19hs do dia 20 de Setembro de 2017. 

5.12. Durante a realização da seleção, o candidato deverá apresentar documento de identificação com 

foto e comprovante de inscrição. O candidato que não apresentar identificação, terá sua prova 

anulada e será automaticamente eliminado do processo seletivo. 

5.13. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para o início do processo seletivo; 

b) Ausentar-se durante a prova, seja qual for o motivo alegado; 

c) Não comparecimento durante a entrevista, seja qual for o motivo alegado; 

d) Não participar da dinâmica em grupo; 

e) Não apresentar documento de identificação com foto; 

f) Comunicar-se com outro candidato durante a prova. 

6. DO RESULTADO:  

6.1. Após o término da prova, o gabarito das questões será divulgado na página da LIDIPA no 

Facebook. 

6.2. O resultado final será divulgado na página da LIDIPA no Facebook e por e-mail individual dos 

selecionados até o dia 22 de Setembro de 2017.  

6.3. Em caso de empate, prevalecerá o estudante que obteve maior nota na questão discursiva. Caso 

persista, o próximo critério a ser avaliado será o que estiver em período mais avançado e/ou a idade 

do acadêmico, ficando com a vaga o de maior idade. Se os empatados forem do mesmo período e 

apresentarem a mesma idade, será avaliada a pontuação da entrevista, ficando com a vaga o 

candidato com a maior pontuação, se os empatados apresentarem a mesma pontuação, o próximo 

critério a ser avaliado será a pontuação na dinâmica em grupo, ficando com vaga o que obtiver maior 
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nota.  Haverá uma lista de excedentes que serão convocados caso haja alguma desistência. Esta lista 

não será divulgada pela LIDIPA, sendo os convocados informados por e-mail pessoal. 

 

7. DOS RECURSOS: 

7.1. O candidato tem até 24 horas a partir da realização da prova para recorrer quanto ao  gabarito. 

Tal conduta deverá ser tomada diretamente com os membros da LIDIPA e por escrito. Após este 

prazo, não serão aceitas quaisquer reclamações. 

7.2. O candidato poderá requerer a revisão de sua prova com um dos membros da diretoria da 

LIDIPA. 

8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:  

DATA HORÁRIO ETAPA 

11/09/2017 19hs Prova escrita 

15/09/2017 19hs Entrevista 

20/09/2017 19hs Dinâmica em grupo 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

9.1. A inscrição do candidato ao Processo Seletivo 2017.2 implicará a aceitação de todos os termos 

deste Edital.  

9.2. Este edital está sujeito a alterações que serão divulgadas por e-mail aos inscritos, pela página da 

LIDIPA no Facebook. 

 

Belém, 09 de Agosto de 2017. 

 

 

 

__________________________________ 

Everton Luis Freitas Wanzeler 

Acadêmico de Enfermagem da UNAMA 

Presidente da LIDIPA 

__________________________________ 

Beatriz de Souza Bouillet 

Acadêmica de Enfermagem da UNAMA 

Diretora Científica da LIDIPA 


