EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2018-2019 PARA
NOVOS MEMBROS DA LAU-UFPE
Informamos que se encontram abertas as inscrições para o processo de
seleção de novos membros da Liga Acadêmica de Urologia da Universidade
Federal de Pernambuco (LAU-UFPE), período 2018-2019.
Das Inscrições:
A inscrição será realizada pelo candidato a partir do preenchimento do
formulário eletrônico (https://goo.gl/forms/X8DpK7imdGkTIUv62) e efetivação
do depósito da taxa de custo - a qual será de R$:15,00, caso o candidato tenha
atendido ao I Simpósio de Urologia da LAU-UFPE, promovido pela liga, ou de
R$25,00, caso o candidato opte por não participar do simpósio – podendo ser
efetivado no Banco do Brasil, Agência: 2811-8, CC: 31916-3, Beneficiário: Lucas
Barbosa Ribeiro Feitosa, CPF: 108.069.924-41, ou no Banco Itaú, Agência:
3211, CC: 27078-4, Beneficiário: Ricardo de Andrade Lima Amorim, até o dia
11/05/2018 às 21h00. A inscrição será confirmada através de um e-mail de
resposta mediante realização do depósito e envio de uma foto do comprovante
para o e-mail lauufpe@gmail.com contendo o nome e o CPF do candidato.
Do Processo Seletivo:
O processo seletivo constará de 01 fase presencial, à qual o candidato
concorrerá mediante confirmação de inscrição.

Fase Presencial:
O candidato será submetido a uma avaliação teórica de caráter objetivo,
valendo de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) e contendo 20 questões com intervalo de
60 minutos para a realização, a ser efetuada no dia 16/05/2018 às 15h00 em
local que ainda será confirmado pela organização do evento – através da página
da conta do Facebook da LAU-UFPE (https://www.facebook.com/lau.ufpe) – na
qual serão contemplados os seguintes tópicos:
1. Ca de Rim
2. Ca de Bexiga
3. Ca de Próstata
4. Doenças Sexualmente Transmissíveis
5. Noções Básicas de Transplante Renal
6. Urgências Urológicas Clínicas
7. Urgências Urológicas Traumáticas
8. Litíase Renal
9. Hiperplasia Prostática Benigna
10. Disfunção Erétil
O resultado da primeira fase será divulgado até o dia 23/05/2018 às 15h00
na

página

da

conta

da

LAU-UFPE

no

Facebook

(https://www.facebook.com/lau.ufpe). Serão selecionados os 12 primeiros
colocados – os quais deverão atingir nota mínima maior ou igual a 6,00
(seis). Caso o quórum não seja atingido, serão selecionados apenas os
candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 6,00 (seis). Os candidatos
aprovados receberão um e-mail comunicando-os de sua convocação para a liga
e convidando-os para uma reunião de apresentação com os demais ligantes e
preceptores.

Das Vagas:
a) Requisitos: O candidato (a) deve estar regularmente matriculado em um
curso de medicina e estar cursando do 5º ao 10º período.

b) Número de vagas: serão ofertadas 12 vagas, sendo 07 vagas exclusivas
para alunos do curso de medicina da UFPE e 05 de ampla concorrência.

Dos Membros Selecionados:
Os candidatos selecionados integrarão a equipe da LAU-UFPE pelo período
de 01 (um) ano – durante o qual poderão desfrutar das atividades práticas, de
ensino e de pesquisa da liga
Dos Critérios de Seleção e Desempate:
Os candidatos serão classificados na fase presencial do processo seletivo
- do primeiro ao último lugar - de acordo com a ordem decrescente da pontuação
obtida na prova objetiva. Receberão bonificação de 10% na nota da fase
presencial os candidatos que comparecerem ao I Simpósio de Urologia da
LAU UFPE.
Caso haja empate entre os candidatos, o critério de desempate será o
período o qual o candidato estiver cursando – serão favorecidos os períodos
mais avançados – e a média geral do aluno no curso – serão preteridos os
candidatos que possuírem menor média geral. Caso mesmo assim haja empate,
os candidatos que apresentarem a mesma pontuação serão convidados a uma
entrevista presencial - em local, data e horário que serão combinados com as

partes interessadas - com um membro da liga, para a qual deverão levar os seus
currículos lattes, onde serão avaliados quanto a índices de produtividade
acadêmica e à presença de qualidades as quais os entrevistadores julguem estar
de acordo com a razão social da liga.
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Atenciosamente,
_______________________________________________________________
Liga Acadêmica de Urologia da UFPE

Contato:
Email: lauufpe@gmail.com
Página do grupo no Facebook: https://www.facebook.com/lau.ufpe

