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DIRETORIA DA LIGA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (LAMUE) 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MEMBROS À LAMUE 

 

1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Urgência e Emergência (LAMUE) da Faculdade de Medicina da 

VÉRTICE – UNIVÉRTIX (CAMPUS MATIPÓ), torna público para os que se fazem 

interessados, o presente Edital que tem por finalidade, regulamentar através de 

Processo Seletivo, a admissão de Membros efetivos para a LAMUE, desta IES, tendo 

em vista o perfil de interesse do ingressante para desempenhar as funções cabíveis 

constantes no Estatuto Normativo e Regulador da LAMUE. Vale ressaltar, que este 

Edital possui vigência somente em tempo determinado e unicamente predestinado 

para os fins que nele foram competidos. 

A realização deste evento tem caráter idôneo, de suma responsabilidade e autoria da 

LAMUE. A Diretoria e a Coordenação da LAMUE têm a incumbência de desenvolver 

e realizar o Processo Seletivo para Admissão de Membros efetivos. É de suma 

relevância que o candidato leia atenciosamente todos os quesitos deste Edital, que 

não serão em hipótese alguma, alterados ou contestados. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos de curso de medicina do 1º e 3º 

período, para membro da liga é preciso que estejam cursando 

regularmente suas atividades acadêmicas. 

2.2. Estarão abertas as inscrições para o processo seletivo no período de 

03/03/2021 a 10/03/2021. 

a) As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de 

inscrição. 

2.3. As inscrições serão feitas pelo formulário Google Forms: 

https://forms.gle/GipzfvhkhJmX6hY4A 

2.4. Ao se inscrever para aula do dia 11/03/2021, o candidato estará 

automaticamente inscrito para o processo seletivo. 

a) A aula poderá ser presencial ou online, de acordo com a procura dos 

candidatos, respeitando e seguindo todas as orientações da 

https://forms.gle/GipzfvhkhJmX6hY4A
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Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades locais em 

relação às medidas de prevenção contra o coronavírus (Covid-19). 

b) O assunto da prova estará vinculado as temáticas apresentadas 

durante a Aula: Abordagem inicial do paciente grave na UE (urgência e 

emergência).  

2.5. 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. 

a) O pagamento poderá ser feito via depósito, pix, dinheiro ou por 

transferência bancária. 

b) O candidato terá 2 (dois) dias para efetuar pagamento da taxa de 

inscrição. Pagamentos após esse prazo não serão aceitos e resultarão 

em cancelamento da inscrição, bem como inviabilizará qualquer nova 

tentativa para o processo seletivo (2021.1). 

2.6. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e 

pela autenticidade dos documentos apresentados. 

2.7. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. 

2.8. Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo 

seletivo serão de total responsabilidade do aluno. 

2.9. A inscrição não poderá ser transferida a terceiros em nenhuma hipótese, 

ficando o candidato ciente que o mesmo concorda com todas as regras e 

exigências, no ato de confirmação da inscrição. 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 12 (doze) vagas para MEMBROS EFETIVOS, sendo elas 

preenchidas de acordo com a nota obtida pelo aluno na prova escrita, 

entrevista e análise de índice de rendimento acadêmico (IRA). 

4. DA DURAÇÃO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1. Os novos membros participarão da LAMUE durante um ano, a partir do dia 

da homologação do resultado final. Os participantes que apresentarem 

frequência e participação adequadas, segundo o estatuto da LAMUE, 

receberão certificado ao fim deste período. 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
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5.1. A seleção de novos membros será por meio de processo seletivo 

classificatório - composta por 3 (três) etapas totalizando 100 (cem) pontos, 

conforme o cronograma (Anexo I): 

a) 1ª etapa - prova: 50 (cinquenta) pontos, sendo 30 (trinta) candidatos 

classificados para próxima etapa; 

b) 2ª etapa - entrevista: 40 (quarenta) pontos, sendo 20 (vinte) candidatos 

classificados para próxima etapa; 

c) 3ª etapa - índice de rendimento acadêmico (IRA): 10 (dez) pontos, 

sendo 12 classificados como ligantes. 

1ª ETAPA: 

5.2. Prova escrita com 25 questões objetivas, relacionadas aos temas 

abordados na aula: Abordagem inicial do paciente grave na UE (urgência e 

emergência), que será ministrada pelo coordenador geral da LAMUE dia 

11/03/2021 (Anexo II). 

5.3. A prova escrita acontecerá presencialmente no dia 20/03/2021 (Sábado) 

com início às 14:00 horas e término às 15:30 na UNIVÉRTIX (Complexo de 

Saúde). A fase escrita terá uma duração mínima de 45 minutos e máxima 

de 1 hora e 30 minutos. 

a) Os candidatos poderão levar consigo o seu caderno de questões, após 

transcorrida 1 (uma) hora de início da prova. 

b) Não será permitido que os candidatos levem o gabarito consigo sob 

hipótese alguma. 

2ª ETAPA: 

5.4. Entrevista individual na qual os selecionados serão avaliados por dois 

membros da Diretoria da liga com os seguintes critérios de avaliação: 

conhecimento do tema, disponibilidade de horário, trabalho em equipe, 

adequação aos ideais da LAMUE, interesse no desenvolvimento de 

pesquisas, participação em extensão, proatividade e comunicação. 

5.5. A entrevista será realizada no período de 22/03/2021 a 30/03/2021 na 

UNIVÉRTIX (Complexo de Saúde), de acordo com a disponibilidade de 

horário da Diretoria. 

3ª ETAPA:  
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5.6. Análise do índice de rendimento acadêmico (IRA) pela Diretoria da liga. 

5.7. Os candidatos devem chegar ao local da prova com, pelo menos, 15 

minutos de antecedência. 

5.8. Ao realizar a inscrição, os candidatos usarão o número de matrícula como 

código e este deverá ser colocado na prova, de forma que a correção ocorra 

de forma imparcial. 

5.9. No momento da prova, deverá ser apresentado documento oficial com foto.  

5.10. Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou 

consulta a materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta. 

5.11. A prova será realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

a)  Não será permitido utilizar lápis, lapiseira, borracha ou qualquer 

congênere.  

b) Não serão considerados os gabaritos preenchidos com lápis, grafite ou 

qualquer congênere.  

5.12. Durante a realização das provas, todos os candidatos serão submetidos a 

procedimento de identificação civil, mediante verificação do Documento de 

Identidade e coleta da assinatura. O candidato que se negar a ser 

identificado terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado 

do Processo Seletivo. 

5.13. Não será permitida a permanência de candidatos nos locais de provas 

portando armas, colar, brinco, anel, pulseira, relógio digital/analógico, boné, 

viseira, gorro, chapéu ou aparelhos eletrônicos tais como: bip, telefone 

celular, calculadora, pager, walkman, rádio receptor, gravador, ou qualquer 

outro aparelho eletrônico, em funcionamento ou não, mesmo que desligado. 

a) Candidatos com cabelos compridos deverão mantê-los presos durante a 

realização da prova. 

5.14. Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário ou turno estabelecido para o início das 

provas; 

b) Não comparecer em qualquer uma das fases, seja qual for o motivo 

alegado; 

c) Não apresentar o Documento Oficial de Identidade; 
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6. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 

6.1.  A diretoria da LAMUE disponibilizará o gabarito do processo seletivo aos 

candidatos no dia da realização do mesmo via e-mail e/ou redes sociais, 

imediatamente após o término da prova.  

6.2. O resultado de cada etapa do processo seletivo será́ divulgado em até́ dois 

dias de sua realização através do uso de e-mail e fixação em quadros de 

avisos da Faculdade de Medicina da Univértix, identificados através de RG, 

CPF ou número de matrícula. 

6.3. Os candidatos selecionados para entrevista deverão apresentar o Termo 

de Disponibilidade de Tempo para as atividades da Liga, devidamente 

preenchido e assinado; e o histórico acadêmico/escolar. (Anexo III). 

a) Alunos matriculados no 1º período deverão apresentar histórico escolar. 

b) Alunos matriculados no 3º período deverão apresentar histórico 

acadêmico. 

6.4. Após a divulgação dos 12 (doze) candidatos aprovados para possíveis 

ligantes da LAMUE, ficarão como excedentes 8 (oito) alunos que passarem 

da 2ª para 3ª etapa do processo seletivo. 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 

a) Primeiro: nota da entrevista; 

b) Segundo: nota da prova; 

c) Terceiro: candidato com maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 

d) Quarto: candidato com maior tempo de curso; 

e) Quinto: sorteio. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Caso tenha qualquer discordância em relação ao gabarito da prova do 

processo seletivo, o candidato terá direito a uma única revisão de prova e 

deverá contatar a coordenação da LAMUE por meio de correio eletrônico 

(lamue.vertice@gmail.com), utilizando o modelo de formulário de 

interposição de recurso (Anexo IV), no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas contadas a partir do horário da divulgação oficial do gabarito. Depois 

desse prazo, não serão aceitas quaisquer reclamações. 

mailto:lamue.vertice@gmail.com
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8.2. Caso tenha qualquer discordância em relação ao resultado final do 

processo seletivo, o candidato deverá contatar a coordenação da LAMUE 

por meio de correio eletrônico (lamue.vertice@gmail.com), utilizando o 

modelo de formulário de interposição de recurso (Anexo IV), no prazo de 

até 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do horário de divulgação 

oficial do resultado. Depois desse prazo, não serão aceitas quaisquer 

reclamações. 

9. DO REGISTRO ACADÊMICO 

9.1. A data de início das atividades será divulgada com antecedência. 

9.2. Os candidatos classificados receberão um e-mail com as orientações para 

a matrícula e com a data, hora e o local da primeira aula. 

9.3. Todos os candidatos aprovados deverão comparecer na primeira reunião 

da LAMUE, ausência não justificada será considerada desistência. 

§ Único - As vagas remanescentes serão preenchidas de acordo com a lista de 

excedentes. 

9.4. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, 

oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para 

reingresso posterior. 

§ Único - A vaga remanescente será preenchida de acordo com lista de 

excedentes. 

9.5. Os aprovados serão considerados membros da LAMUE e estão 

automaticamente sujeitos ao estatuto da mesma. 

9.6. O Registro Acadêmico é obrigatório para todos os candidatos classificados 

no Processo Seletivo. 

10.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Quaisquer dúvidas e perguntas a respeito do processo seletivo serão 

respondidas unicamente via e-mail da LAMUE, a fim de garantir igualdade 

de tratamento e evitar fraudes. 

10.2. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais 

Complementares que vierem a ser publicados pela LAMUE. 

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria da LAMUE. 
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10.4. A inscrição do candidato ao Processo Seletivo 2021 implicará a aceitação 

de todos os termos deste Edital. 

10.5. A LAMUE reserva-se ao direito de alterar as datas de realização das 

provas previstas neste Edital, bem como de cancelar o Processo Seletivo, 

por motivos fortuitos ou de força maior, a critério da própria Liga. Em 

qualquer desses casos, porém, a LAMUE responsabiliza-se por dar, com a 

devida antecedência, ampla divulgação às alterações feitas. 

10.6. O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Matipó (MG), 03 de março de 2021. 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA 

Divulgação do Edital 03/03/21 

Inscrições 03/03/21 a 10/03/21 * 

Aula: Abordagem inicial do paciente 

grave na UE (urgência e emergência)  
11/03/21  

Prova escrita 20/03/21 

Resultado dos selecionados para a 

Entrevista 
21/03/21 

Entrevista 22/03/21 a 30/03/21 

Resultado dos selecionados para a 

Análise do Índice de Rendimento 

Acadêmico 

31/03/21 

Análise dos Índices de Rendimento 

Acadêmico 
01/04/21 a 05/04/21 

Resultado final 06/04/21 

* As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de inscrição. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Aula: Abordagem inicial do paciente grave na UE (urgência e emergência) 

o Seção I – Capítulo 1: Abordagem inicial do paciente grave. 

VELASCO, Irineu Tadeu; NETO, Rodrigo Antonio Brandão; SOUZA, Heraldo Possolo 

de; MARINO, Lucas Oliveira; MARCHIN, Julio Flávio Meirelles; ALENCAR, Júlio César 

Garcia de (ed.). Medicina de emergência: abordagem prática. 14. ed. rev. atual. e 

aum. São Paulo: Manole, 2020. 1766 p. ISBN 9788520462553.   
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ANEXO III – TERMO DE DISPONIBILIDADE 

 

EU_______________________________________________________________, 

residente e domiciliado(a) na 

__________________________________________________, nº_______, 

Bairro___________________________________, na cidade de 

__________________ /___, com o documento de identidade (RG) 

nº___________________ e o CPF nº 

_________________, DECLARO para todos os fins que TENHO DISPONIBILIDADE 

DE 

06 HORAS SEMANAIS para dedicação às atividades da Liga Acadêmica de 

Urgência e Emergência. 
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ANEXO IV – MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

portador do documento de identidade (RG) n°___________________, inscrição 

n°___________________, para concorrer a uma vaga no Processo Seletivo para 

Admissão de Membros à Liga Acadêmica de Urgência e Emergência (LAMUE), 

apresento recurso junto a Diretoria de Seleção. 

A decisão objeto de contestação é 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(explicitar a decisão que está contestando).  

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (limite máximo de 200 

palavras): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________  

Se necessário anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-

as abaixo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________  

   

_______, de___________ de 2021. 

 

 

 


