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seleÇÃo

DE ALUNos eARA LtcA

ecnoÊuucA DE oNcoLoclA cLiNlcA

UNIATENEU

- LADOC.

A Liga Acadêmica de Oncologia Clínica torna público que estão abertas as inscrições para a seleção
de alunos dos cursos de Fisioterapia para participarem voluntariamente da LIGA.

í.

DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
seleção contendo 2 vagas visa o provimento de vagas e mais cadastro de reserva.
-A
j.Z -A seleçao dos alunos candidatos será regida por esse edital e executada pelos docentes
responsáveis pelo projeto.
1.3 - A seleção dos aiunos será realizada mediante realização de uma avaliação, entrevista e
analise de curriculo.

1.1

2. DAS |NSCRIÇÔES
2.1 - O período de inscrições ocorrerá de 06 a 10 de Março de 2020.
2.2 - para efetivar as inscrições os alunos deverão preencher ficha individual disponivel no linkZv

tQF

viewform

3. DA SELEÇÃO
3.1 primeira etapa onde acontecerâ a realização de uma prova onde o candidato irá apresentar
em formato de apresentação oral um artigo escolhido pelo professor coordenador da liga.
3.2 Segunda etapa: Analise de curriculo + entrevista do candidato (Candidato deve portar
curriculo lattes impresso + historico academico).

-

4. DAS ATRIBUIçÕES OO CANDIDATO

4.1 - Comprometêr-se a dedicar voluntariamente durante 12 (doze) horas semanais às atividades
de extensão, caso seja selecionado.
5. CRONOGRAMA

DATA / HORARIO
06 à 10 de março2024-

Período de lnscrições

16 de março 2020 às 8:30
da manhã

18 de março de 2020 às
13:00 horas.
de março de 2020

Realização da entrevista
Analise de curriculo
LATTES
Divulgação de resultado

Link disponibilizado no edital item
2.2
UniAteneu Sede Lagoa
UniAteneu Sede Lagoa

0andice Monteiro Mariano

Coord. FisioteraPia

iro Mariano
ndice
Coordenadora do curso de fisioterapia UniAteneu

-

Sede Lagoa.

Barbara Martins Soares Cruz
Docente do curso de fisioterapia UniAteneu.

Paula Pessoa de Brito Nunes
Docente do curso de fisioterapia UniAteneu.

