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EDITAL Nº 01 /2020 
 

A Liga Acadêmica de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia do 

Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF) torna pública a realização do 

Processo Seletivo destinado  para acadêmicos de enfermagem para membros 

efetivos que desejam participar das atividades desenvolvidas pela LAEGO-IESF. 

  

1- Das vagas 

1.1 O Processo Seletivo de que trata o presente Edital objetiva a vaga para 

acadêmicos de enfermagem que desejam participar da Liga Acadêmica de 

Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia como membro efetivo.  

Serão ofertadas 04 (Quatro) vagas para membros efetivos 

  

A classificação do candidato implicará obrigatoriedade de efetivação 

imediata para assumir o cargo de membro efetivo no semestre 2020.1.  

 

2- Dos Requisitos e Qualificações: 

2.1 Alunos matriculados no Instituto de Ensino Superior Franciscano que 

esteja cursando do 5º ao 10º período; 

2.2 Ter concluído ou cursando a disciplina de saúde da mulher; 

2.3 Possuir currículo lattes. 

2,3 Disponibilidade no turno vespertino. 

 

3– Das inscrições 

As inscrições serão realizadas no período de 21 de Fevereiro a 01 de 

Março de 2020, através do e-mail da liga laego.iesf@gmail.com onde se deverá 

conter como título: INSCRIÇÃO e em anexo: 
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a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo II) 

b) Documento de Comprovação que estuda no Instituto de Ensino 

Superior Franciscano; 

c)  Currículo Lattes; 

4 – Da seleção 

A seleção seguirá 01 (uma) etapa que está assim descrita: 

Etapa: Prova teórica, versando sobre os temas dispostos no anexo I e 

análise do Currículo Lattes. 

Data: 05 de março de 2020 

 

5 – Do resultado 

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 06  de 

março de 2020 no site desta IES e Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem. 

6 – Dos casos omissos 

Todos os casos omissos deverão ser avaliados e julgados pela Comissão 

Avaliadora que tem soberania, não cabendo grau de recurso à sua decisão. 

 

Paço do Lumiar, 21 de Fevereiro de 2020. 

 
 

______________________________ 
Coordenadora do Curso de Enfermagem 
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ANEXO I – ASSUNTOS DA PROVA 

 
1. Diagnóstico de Gravidez; 

2. Pré-Natal; 

3. Planejamento Familiar; 

4. Parto; 

5. Parto Humanizado 
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ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO MEMBROS 

EFETIVOS 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome completo:______________________________________________________ 

Sexo: F ( ) M ( )      Nascimento:___/___/_____    Estado civil:___________ 

Identidade:____________________________ Período:__________ 

Número da matrícula:_________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Número:_______Complemento:__________________________________________ 

Bairro: ______________ Cidade: ______________ UF: ____   

CEP: ____________________ 

Tel.: (   )______-___________ 

E-mail:________________________________________________ 

Disponibilidade de horário:________________________________ 

 

Eu,_________________________________________________________declaro 

meu interesse em participar da seleção da LAEGO-IESF, li e concordo com as 

normas estabelecidas no edital em anexo. 

 

 

________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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