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FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST 

LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E TRAUMA – LAET 

Avenida Casemiro Júnior, nº 12, Anil – São Luís 

CEP: 65045-180 

 
EDITAL Nº 001/2021 

 
A Liga Acadêmica de Emergência e Trauma, no uso das suas atribuições 

legais, torna público o presente Edital, que abre as inscrições para a seleção de acadêmicos 

que desejem atuar como membros efetivos da Liga Acadêmica de Emergência e Trauma – 

LAET. 

 

 
1. APRESENTAÇÃO 

1.1 ATIVIDADES DA LIGA 

A Liga Acadêmica de Emergência e Trauma, denominada pela sigla LAET, é 

uma entidade civil, autônoma, apartidária, sem fins lucrativos, e de duração ilimitada, com 

sede e foro na Avenida Casemiro Júnior, nº 12 – Anil, CEP: 65045-180, criada e 

organizada por acadêmicos e orientada por docentes profissionais que apresentam 

interesses em comum na área de Enfermagem na Urgência e Emergência. Têm por 

finalidade congregar discentes que se dediquem ao estudo, difusão, treinamento, pesquisa 

e assistência na área da saúde, e que, especificamente, tenham interesse pela área de 

Urgência e Emergência. 

A LAET visa densenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

proporcionando um enriquecimento da formação acadêmica do discente, promovendo a 

realização de projetos de natureza científica e a integração com âmbito de pesquisa, além 

de proporcionar eventos que auxiliarão a sociedade em geral. 

 
 

2. NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO 

2.1 DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica Emergencia e Trauma - LAET, cuja a sede administrativa 

está situada na Faculdade Santa Terezinha - CEST, comunica que, no período de 

18/10/2021 à 03/11/2021, estarão abertas as inscrições para seleção de acadêmicos do 

Curso de Enfermagem que desejem participar das atividades desenvolvidas pela LAET, 

como novos membros efetivos da mesma. 



2.2 DAS INSCRIÇÕES 

2.2.1 Poderão se inscrever acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faculdade Santa 

Terezinha – CEST, que estejam devidamente matriculados do 1º ao 7º período. 

 

2.2.2 As inscrições serão feitas por membros efetivos da liga ou através da rede social 
Instagram (consultar anexo III) 

 

2.2.3 Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário de inscrição. 

 

2.2.4 A inscrição somente será efetivada mediante pagamento da taxa de inscrição no valor 

de R$ 15,00 (quinze reais), a qual deverá ser paga no ato da inscrição. Não haverá isenção 

total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

 

2.2.5 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela 

autenticidade dos documentos apresentados no ato da inscrição. 

Dos dados e documentos: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida; 

b) Apresentar números de RG e CPF; 

c) Histórico acadêmico com coeficiente de rendimento; 

d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

e) Endereço físico e eletrônico. 

 

2.2.6 O valor da taxa de inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese, bem como não 

será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa. 

 

2.2.7 Será fornecido o comprovante de inscrição, constando o pagamento efetuado. 

 

2.2.8 Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo seletivo são de 

total responsabilidade do discente (inscrição, caneta, lápis e borracha). 

 

2.2.9 O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais para realizar 

a prova deverá entregar no dia da inscrição uma carta informando a natureza da 

necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 DA SELEÇÃO 

2.3.1 Serão disponibilizadas 10 vagas para novos membros, não havendo obrigatoriedade do 

preenchimento de todas as vagas disponibilizadas. 

 

2.3.2 O processo seletivo será composto por duas (02) fases: prova teórica e avaliação oral. 

 

 Da 1ª fase: Prova teórica terá peso de 100%, e será composta por vinte (20) 

questões objetivas, cada uma valendo 0,5 pontos, versando sobre os temas 

dispostos no anexo II; A mesma acontecerá no dia 04 de novembro de 2021, às 

14:00 horas e terá uma duração máxima de 3 horas, conforme disposto no anexo I. 

 Da 2ª fase: A avaliação oral consiste em uma apresentação sobre um dos temas 

dispostos no anexo II, a fim de conhecer a desenvoltura do candidato em 

apresentar-se ao público e sua afinidade com as atividades realizadas pela liga, seu 

conhecimento prévio sobre temas relacionados à Urgência e Emergência e sua 

postura. A duração da apresentação é de no mínimo 5 e no máximo 10 minutos. O 

tema abordado será escolhido pelo candidato conforme sua preferência. O 

acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele 

estabelecidas. A mesma acontecerá no dia 08 de novembro de 2021, às 14:00 

horas, conforme disposto no anexo I. 

 
A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo, a qual obtem-se-e-rá média 

aritmética: 

 

Item Pontuação 

Prova teórica 10 

Avaliação oral 10 

 

2.3.3 O candidato deve comparecer ao local de prova com pelo menos trinta (30) 

minutos de antecedência. 

 

2.3.4 O não comparecimento do candidato ou um atraso superior a quinze (15) minutos 

do horário da prova acarreterá automaticamente sua desclassificação. 

 

2.3.5 Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 

a) Maior pontuação na prova teórica; 

b) Maior pontuação na avaliação oral; 

c) O período letivo em que o candidato se encontra matriculado. 

 

 



2.3.6 No momento da prova, deverão ser apresentados o comprovante de inscrição no 

Processo Seletivo e documento de identificação com foto (habilitação, RG, etc). 

 

2.3.7. Não será permitido, de forma alguma, comunicação entre os candidatos e/ou consulta 

a materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta durante o processo seletivo. 

 

2.3.8 As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material transparente e tinta 

preta ou azul. Não serão considerados os gabaritos preenchidos com lápis ou grafite. 

 

2.4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.4.1 A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga será 

avisada com antecedência. 

2.4.2 Os classificados terão título de membro aspirante e para se tornar membro efetivo é 

necessário participar das reuniões mensais durante o período mínimo de 06 (seis) meses, 

participar das práticas devendo possuir 75% de presença. Em caso de falta, deverá  

justificar sua ausência, sendo passível de punição o descumprimento desde item. 

 

2.4.3 Os membros serão avaliados de acordo com frequência, pontualidade, contribuição 

e interesse nas atividades realizadas pela LAET. Caso o membro aspirante não possua tais 

qualificações citadas anteriormente, o mesmo perderá o direito de permanecer na Liga. 

 

2.4.4 O candidato aprovado que desistir da vaga de membro deverá assinar o Termo de 

Desistência, oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para 

reingresso posterior. 

 

2.4.5 Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas 

atividades, a Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por meio de 

lista de espera a partir da seleção realizada. 

 

2.4.6 O estatuto da LAET estará disponível nas Xerox Tecnocopy e CIA do Papel, para 

conhecimento, para que os candidatos a futuros membros tenham conhecimento das 

atividades, bem como das regras que regem o funcionamento dessa liga acadêmica. 

 

2.4.7 A inscrição neste processo seletivo incorrerá na aceitação das regras deste edital. 



3. ANEXOS 

 

ANEXO I - CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

EVENTO DATA 

Período de Inscrições 18 de outubro de 2021 à 03 de novembro 
de 2021. 

Prova Teórica 04 de novembro de 2021, das 14hrs às 
17hrs. 

Divulgação dos gabaritos e pré-seleção 
dos canditados 

06 de novembro de 2021, às 14:00hrs. 

Avaliação Oral 08 de novembro de 2021, das 14hrs às 

17hrs. 

Divulgação do Resultado Final do 

Processo Seletivo LAET 2021/2 

12 de novembro de 2021. 

 

Todas as etapas de avaliação do candidato serão realizadas nas dependências 

da Faculdade Santa Terezinha – CEST. O local será previamente informado através de 

comunicados oficiais e mídias sociais. 

 

 

ANEXO II – TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS NA PROVA 

 Avaliação Geral (APH) 

 Hemorragia 

 Reanimação 

Cardiopulmonar 

 Fraturas 

 Queimaduras 

 OVACE 

 Sinais vitais 

 

O material de apoio para estudo será disponibilizado na CIA do Papel e 

virtualmente na plataforma Google Drive.  

 

 

ANEXO III – CONTATOS DA DIRETORIA 

 Renato Mendes – (98) 9 9616 - 3580 

 Lucas Sousa – (98) 9 8702 – 7397 

 Ronainy Matos – (98) 9 8850 - 4819 

 

Instagram: @laetliga 


