
 
 

 

 
 

EDITAL N° 01/2021 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E 

URGÊNCIA – LAEMUR 

 

 
A Liga Acadêmica de Emergência e Urgência da UniAteneu torna público que estão abertas 

as inscrições para a seleção de alunos dos cursos de Enfermagem para participarem 

voluntariamente da LIGA. 

 

 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - A seleção contém 12 vagas, sendo 6 vagas para graduandos do 4ª ao 10ª semestre do curso 

de enfermagem e 6 vagas para alunos do curso de Pós-Graduação em Urgência e Emergência 

da UniAteneu. 

1.2 - A seleção dos alunos candidatos será regida por esse edital e executada pelos docentes 

responsáveis pelo projeto. 

1.3 - A seleção será realizada mediante realização de avaliação: Objetiva (COM 10 

QUESTÕES), entrevista e análise de currículo lattes. 

 

 
2. DAS INSCRIÇÔES 

2.1 - O período de inscrições ocorrerá de 16 a 25 de março de 2021. 

2.2 - Para efetivar as inscrições os alunos deverão preencher ficha individual disponível no link 

e enviar para o e-mail: laemuruniateneu@gmail.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1GBN4IIpPtmzL1YNlSGr2UfuEu8Cjym1?usp=sharing 
 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 - Primeira etapa onde acontecerá a realização de uma prova objetiva (COM 10 

QUESTÕES), o candidato deve atingir nota igual ou maior que 7,0, para participar da segunda 

etapa. 

3.2- O conteúdo para a prova Objetiva será o livro de Atendimento Pré-Hospitalar 

Traumatizado – PHTLS 8ª EDIÇÃO, Protocolo de Suporte Básico de Vida – SAMU e 

Protocolo de Suporte Avançado de Vida. 
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3.3 - Segunda etapa: Análise de currículo + entrevista do candidato (Candidato deve portar 

currículo lattes impresso + histórico acadêmico) 

 

 
4. DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO 

4.1 - Comprometer-se a participar voluntariamente durante 10 (Dez) horas semanais às 

atividades de extensão, caso seja selecionado. 

 

 
5. CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

16 a 25 de 
março/21 

  
Inscrição 

 
Via e-mail/ laemuruniateneu@gmail.com 

30 de março/21 1ª Etapa: Prova Objetiva UniAteneu - Sede Lagoa 

 
31 de março/21 

Divulgação Resultado 1ª 
ETAPA 

 
Via e-mail/ laemuruniateneu@gmail.com 

01 de abril 2ª Etapa: Entrevista UniAteneu - Sede Lagoa 

 
03 de abril 

 
Divulgação Resultado Final 

Via e-mail / Rede Social / Flanelógrafo (Sede 
Lagoa) 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 - O(a) aluno(a) poderá a seu pedido, a qualquer tempo, mediante assinatura de termo de 

desistência ser desligado do projeto. 

6.2 - Também poderá ser desligado do projeto em razão de descumprimento de termos 

estabelecidos em edital ou regimento interno da liga, mediante assinatura do termo de 

desligamento pelo professor orientador e comitê diretor. 

6.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, no que for de sua atribuição. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 
Nome Completo: 

Data de Nascimento: / /   

Documento de Identidade: Órgão Expedidor: 

CPF: 

Cel/WHATS: ( ) 

Email: 

UniAteneu / Sede: 

Semestre: 

 

 

 

1 - Que motivou sua inscrição na Liga de Emergência e Urgência? 
 

 

 

 

 

 

 

 

2- Você participou de atividades extracurriculares como: Projeto de extensão, pesquisa, liga 

acadêmica, grupo de estudos, monitoria, curso de inglês e informática? 
 

 

 

 

Fortaleza, 16 de março de 2021. 

Professor Responsável: 
 

 
 

Prof. Ms. Samuel Ramalho Torres Maia 


