
                                                                                                         
   

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA ASCES-UNITA 

LIGA ACADÊMICA SAÚDE DA MULHER – SAMU 

 

ÁREA: SAÚDE DA MULHER  

1. O vigente edital torna público o processo seletivo 2020.2, para o preenchimento 

de 8 (oito) vagas da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher – SAMU da ASCES-

UNITA, das quais 2 (duas) são para o curso de Fisioterapia, 2 (duas) para o 

curso de Enfermagem, 2 (duas) para o curso de Odontologia, 2 (duas) para o 

curso de Farmácia e 2 (duas) para o curso de  Nutrição. As vagas de que tratam 

este edital, destinam-se para o desenvolvimento de ações inter-relacionadas ao 

tripé ensino, pesquisa e extensão. A fim de atender as demandas da população 

feminina da cidade e fomentar o aperfeiçoamento dos discentes em nível 

acadêmico; 

2. Poderão inscrever-se neste processo seletivo, os alunos devidamente 

matriculados no Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA. 

3. As inscrições deverão ser realizadas virtualmente, no período de 06 de julho a 

12 de julho, mediante preenchimento do formulário online, que segue 

disponível no link < 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIyCtoVuzqN18EZvQLD7aRx-

BnIP4XHBRiIDVikGgS5vDqRQ/viewform?usp=pp_url >. 

4. As inscrições que forem enviadas após às 23h59min do dia 12 de julho de 2020. 

Não serão consideradas, e não nos responsabilizaremos por erros técnicos no 

preenchimento do formulário. 

5. O processo seletivo ocorrerá em duas fases: uma prova com questões objetivas 

e uma entrevista. O candidato que não participar de uma das etapas, estará 

automaticamente desclassificado. 

6. O candidato que não atingir a média 6 (seis) na prova objetiva será 

automaticamente desclassificado do processo seletivo.  

7. A prova irá conter um conjunto de 5 questões, sendo 3 com opções de múltipla 

escolha e 2 abertas com resposta de cunho pessoal.  

8. As questões de múltipla escolha estão de acordo com os assuntos abordados na 

Politica Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher, disponível no seguinte 



                                                                                                         
   

 

link para estudo: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_mulher_principios

_diretrizes.pdf >. 

9. A prova será realizada no dia 15 de julho de 2020, das 14:00 às 15:00 horas da 

tarde, via formulário do Google, que será disponibilizado via e-mail 

institucional de cada candidato. 

10. A divulgação do gabarito oficial ocorrerá em até 24h após a realização da 

prova, por meio do Instagram da Liga: @liga_samu.  

11. A listagem com os nomes dos candidatos selecionados para a entrevista será 

divulgada a partir das 09:00 horas do dia 19 de julho de 2020, pelo Instagram 

da Liga. 

12.  As entrevistas serão realizadas no dia 20 de julho de 2020, via plataforma 

digital (Google Meet), com horário a ser definido individualmente via e-mail 

institucional. 

13. A entrevista terá duração de até cinco minutos e será mediada pela presidente e 

vice-presidente da Liga Acadêmica. 

14. Os critérios avaliativos da entrevista incluem: disponibilidade de tempo 

semanal, capacidade de articulação e postura, objetivos na liga, e habilidade de 

trabalho em grupo. 

15.  Os alunos aprovados serão aqueles que obtiverem as maiores notas, após o 

somatório das pontuações mediante as duas etapas de seleção, dentro do número 

de vagas disponibilizadas. 

16. O resultado final da seleção será divulgado no dia 25 de julho de 2020, a partir 

das 13:00h,  por e-mail institucional e Instagram da Liga. 

17. Qualquer alteração referente ao processo seletivo será divulgada pelo Instagram 

oficial da Liga: @liga_samu. 

18.  Para demais informações falar no direct ou entrar em contato pelo Whatsapp 

com Presidente Laryssa Karol (81)99457-9717 ou Vice-presidente (87)8171-

4571. 

 

 

Caruaru, 03 de Julho de 2020 
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