EDITAL PARA A SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA A LIGA ACADÊMICA
INTEGRADA DE CUIDADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
MULHERES (LAICCAM – EEUFMG)
A Liga Acadêmica de Cuidados às Crianças, Adolescentes e Mulheres (LAICCAM –
EEUFMG), apoiada pela ABENFO Seccional Minas Gerais, no uso de suas atribuições
estatutárias, faz saber, por meio deste que estão abertas as inscrições para o processo
seletivo da LAICCAM para o semestre 2019/1. As inscrições podem ser feitas pelo link:
https://goo.gl/forms/7FsRH1OhOi1qRewu2
O Edital e o Link para inscrição podem ser encontrados no site da Escola de
Enfermagem da UFMG e na página do Facebook da LAICCAM.
A LAICCAM é uma entidade sem fins lucrativos, com duração ilimitada, apoiada pela
Escola de Enfermagem da UFMG e registrada no CENEX da unidade.
1) Das disposições preliminares:
A participação no processo seletivo é aberta à alunos regularmente matriculados no
curso de graduação em Enfermagem da UFMG, do 1º ao 10º período; Serão ofertadas,
no total, 10 vagas para alunos da Enfermagem UFMG, como novos membros efetivos a
partir de abril de 2019.
2) Das inscrições
As inscrições ocorrem no período de 15/03/2019 a 24/03/2019, no link
https://goo.gl/forms/7FsRH1OhOi1qRewu2
Poderão se inscrever aqueles que atendam aos seguintes pré-requisitos:
2.1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Enfermagem da
UFMG.
2.3. Ter disponibilidade de, no mínimo, 6 horas semanais.
2.4.
Ter disponibilidade para participar das reuniões científicas, que ocorrem às
terças-feiras, de 18:15 às 19:30.
3) Da seleção dos candidatos
O processo ocorrerá nas seguintes etapas:
3.1. Análise de Currículo
3.2. Realização de entrevista com a Coordenação Discente da LAICCAM, no dia
26/03/2019 às 18:15h, na Escola de Enfermagem da UFMG, em local posteriormente
divulgado.
Serão considerados critérios de desempate, nessa ordem:
3.4.
3.5.
3.6.

Período/ano do curso mais inicial.
Idade mais avançada.
Não caberão recursos a qualquer etapa do processo seletivo.

4) Do resultado
4.1. O Resultado da seleção estará disponível no dia 28/03/2019, afixado nos murais da
Escola, na página do Facebook da LAICCAM, e posteriormente no site da Escola de
Enfermagem da UFMG.
5) Dos benefícios
5.1. Os alunos Ligantes terão o benefício de desfrutar das Reuniões científicas e
demais eventos ofertados pela LAICCAM no período referido.
5.2. Receber certificação pela sua participação.
5.3. Gozar dos benefícios cedidos aos ligantes da LAICCAM por instituições
associadas.
6) Das disposições finais
6.1.
O aluno que cumprir todas as etapas da seleção, estando aprovado nessas, será
efetivado como membro da LAICCAM.
6.2.
A confirmação da vaga daqueles que forem chamados em 1ª Chamada deverá
ser efetivada até o dia 30/03/2019 via e-mail (laiccamufmg@gmail.com). O candidato
que não confirmar sua vaga até essa data, estará sujeito à perda de vaga.
6.3.
A Lista dos Excedentes estará disponível no dia 01/04/2019, e será afixada nos
murais e site da Escola de Enfermagem da UFMG, além da página do Facebook da
LAICCAM.
6.4. Caso haja um número superior a duas chamadas, as instruções serão enviadas
aos excedentes via e-mail.
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Março de 2019;
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