
EDITAL DE SELEÇÃO  

GRUPO DE ESTUDOS DE CASOS APLICADOS A FARMACOLOGIA CLÍNICA 

O grupo de estudos de casos aplicados a farmacologia clínica é uma entidade sem fins lucrativos, com duração limitada 

de um (1) ano, organizada por discentes e docentes do curso médico da Faculdades de Ciências da Saúde de Barretos- 

Doutor Paulo Prata. 

A organização do grupo de estudo torna público que realizará um processo seletivo para admissão de membros, as 

quais serão regidas pelas disposições do presente edital. 

 

1. Das Disposições Preliminares. 

1.1. As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento do formulário online 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIONGXI4rcGhTL0HUxAVDtsZxiaOzzeOqBbHnARsBTVoPr2w/vi

ewform?usp=sf_link >  e só serão efetivadas mediante a pagamento de R$2,00 na porta do processo seletivo. 

 

2. Das Formas e Condições de Participação. 

2.1. A participação no processo seletivo é exclusiva aos alunos do primeiro ao oitavo período regularmente 

matriculados no curso médico da FACISB. 

7 

3. Da Disponibilidade de Vagas. 

3.1. Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para participação no grupo de estudo, como membro efetivo, sendo dado ao 

mesmo o direito de participação do grupo de estudo com essa denominação no período de abril de 2018 até dezembro 

de 2018. Lembrando que a faculdade somente emitirá certificado de participação do grupo de estudo, para os membros 

com maior que 75% de presença 

 

4. Dúvidas e informações. 

4.1. E-mail: grupo.farmacoaplicada@gmail.com 

 

 

5. Da Seleção dos Candidatos. 

5.1. A seleção será em uma etapa, apenas prova teórica. 

5.2. A prova teórica será realizada no dia 26 de março de 2017 ao 12h30.  

5.3. A nota final será dada pela nota na prova teórica. 

5.5. Em caso de empate, o primeiro critério será classificado o candidato que estiver em período mais avançado do 

curso e o segundo critério será data de nascimento. 

5.6. Será automaticamente desclassificado o candidato que for autuado por atos ilícitos durante a prova (colas, 

conversas paralelas ou qualquer meio que burle o conhecimento individual do candidato). 

 

6. Do conteúdo da prova. 

6.1. O tema abordado na prova teórica será manejo farmacológico de sepse.  

6.2. Será disponibilizado material para estudo do conteúdo. 

6.3. A prova também abordará conceitos prévio dos alunos. 

 

7. Dos Resultados. 

7.1. Os resultados serão divulgados no dia 26 de março de 2018, no grupo ''calouros MedBarretos'' do Facebook. 

 

Barretos, 20 de março de 2018. 
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