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O Núcleo de Pesquisa do Centro Universitário Ateneu – UniATENEU divulga as informações 

acerca do Processo Seletivo para preenchimento de vagas (30 vagas) relativas à LAMAH para 

o semestre 2022.1. 

 

 

A seleção dos/as acadêmicos/as candidatos/as à LAMAH se dará através de análise de 

histórico escolar (com média geral maior ou igual a 7,0 na disciplina de Anatomia Humana) e 

prova escrita (com conteúdo referente a disciplina selecionada), com nota maior ou igual a 7,0. 
 

Será selecionado/a o/a acadêmico/a que obtiver média maior ou igual a 7,0, conforme cálculo a seguir: 
 

 Média = AHE + PE/2 

 

Legenda: 

AHE = análise do histórico escolar 

PE = prova escrita 

EDITAL nº 01/2022 – Processo Seletivo LAMAH 2022.1 

1 – DA SELEÇÃO 

2– DOS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 



O/a candidato/a à LAMAH deverá cumprir os seguintes requisitos para realizar a prova de 

seleção: 
 

2.1 Estar regularmente matriculado (a); 

 

2.2 Ter cursado a disciplina de Anatomia Humana, tendo sido aprovado (a) na mesma com nota igual ou 

maior a 7,0 (sete); 

Não possuir nenhuma reprovação na disciplina de Anatomia Humana. 
 

3 – DAS ATRIBUIÇÕES  

 

Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos da Liga Acadêmica 

Multidisciplinar de Anatomia Humana do Centro Universitário Ateneu, ano 

2022, SEM REMUNERAÇÃO/SEM BOLSA, devendo cumprir com todos 

os preceitos do estatuto nas aulas de monitorias da Liga, estar todos os Sábados     

no Laboratório de Anatomia I e II de 8:00h as 11:00h. 

a. Participar de, no mínimo, 75% das atividades propostas pela Liga, a 

fim de receber o Certificado de participação ao final das atividades; 

b. Estar de acordo com o Estatuto da LAMAH; 

c. Não pode ter mais que 3 Faltas no semestre 2022.1, mesmo que as 

faltas sejam justificadas; 

d. O aluno que tiver 4 faltas será desligado da LAMAH; 

e. A Liga tem aula prática no Laboratório todos os Sábados as 8h da manhã, 

f. A tolerância de chegada é de 15 minutos, mais que isso sem justificação 

e autorização do Presidente/a e Vice da LAMAH, será  colocada falta; 

g. Ter compromisso e responsabilidade com a LAMAH. 

h. Contribuir financeiramente com um valor simbólico mensal para a 

compra de materiais, que serão utilizados nos eventos e atividades de 

acordo com o calendário semestral da LAMAH, valor este a ser definido 

em consenso entre Diretoria e membros efetivos da LAMAH, sem 

reembolso em caso haja desistência. 
 

4  – DATA DA PROVA  
 

Período de inscrição: 11/01/2022 à 18/02/2022. 

 

Dia da Prova: 19/02/2022 - Sábado às 09:00h da manhã (início) e 11:00h (término). 
 

Local: A prova ocorrerá de forma remota utilizando o Microsoft TEAMS por meio de 

Questionário do Microsoft FORMS. Cada candidato/a receberá o link da prova a qual se 

inscreveu e acessará para realizá-la. Lembrando que a prova terá INÍCIO e FIM. A IES 

não se responsabilizará por problemas de cunho tecnológico, tais como: internet, acesso à 

ferramenta, dentre outros. Estes são de responsabilidade do/a candidato/a. 
 

Local das inscrições: lamahuniateneu@outlook.com  

Contato: (85)985235412 
 

ATENÇÃO: Procedimentos para as inscrições: 
 

mailto:lamahuniateneu@outlook.com


1º - Imprimir a ficha de 

inscrição; 

2º - Preencher a ficha de 

inscrição; 

3º - Enviar para o e-mail: lamahuniateneu@outlook.com  

A ficha de inscrição preenchida e o histórico (digitalizados).  

ANEXOS  

ANEXO I: Ficha de Inscrição 

Núcleo de Pesquisa 

Liga Acadêmica Multidisciplinar Anatomia Humana do Centro Universitário Ateneu - LAMAH 

  FICHA DE INSCRIÇÃO   
 

 

Documento Necessário (obrigatório) 

( ) Histórico Escolar de Graduação, emitido pela Secretaria do Centro Universitário Ateneu; 

Data:  /  /   
 
 

Assinatura do (a) candidato (a) 

documento assinado no orignal 

Prof. Herbert Gomes Martins 

Pró-Reitor Acadêmico da UniAteneu 

documento assinado no origial 

Profa. Andrea Cristina da Silva Benevides  

Gestora de Planeamento de Ensino 

 

Nome: 

Curso: 

Matrícula: 

Endereço: 

E-mail atualizado (legível): 

Fone atualizado (legível): 

Campus: 

Semestre: 

Turno: 
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