
 

 

Edital N°002/2019/LICP UNIFAL-MG 

 

A Liga Interdisciplinar de Cuidados Paliativos da Universidade Federal de Alfenas-MG 

(LICP UNIFAL-MG), no uso de suas atribuições, comunica aos interessados a abertura 

das inscrições para o PROCESSO SELETIVO para o ingresso de novos membros. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

I. O processo seletivo será regido de acordo com as normas apresentadas no presente 

edital. 

II. O processo seletivo será realizado na Universidade Federal de Alfenas, Campus 

Sede. 

III. Antes de realizar a inscrição o candidato deve certificar-se dos requisitos presentes 

neste edital, declarando, assim, estar ciente de todas as informações necessárias para o 

processo de seleção. 

 

1) DAS INSCRIÇÕES 

1.1) Requisitos 

1.1.1) Ser aluno dos cursos de Fisioterapia, Medicina, Odontologia ou Nutrição, da 

Universidade Federal de Alfenas, cursando no mínimo o 3o período do curso; 

1.1.2) Participar da palestra da LICP UNIFAL-MG que será realizada no dia 

09/09/2019 às 17h na sala R-101. 

1.2) Documentos 

1.2.1) No período das inscrições, o candidato interessado deverá preencher a ficha de 

inscrição presencialmente, a qual será oferecida pelos membros da LICP UNIFAL-MG 

logo após o encerramento da palestra que será no local a ser divulgado. 

1.2.2) O candidato deverá apresentar o Currículo Lattes juntamente com as cópias dos 

documentos comprobatórios do mesmo, no dia da prova escrita. NÃO SERÃO 

ACEITOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. A DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS ACONTECERÁ APÓS O PERÍODO DE RECURSO 

PREVISTO NESSE EDITAL, EM LOCAL E DATA A SEREM DIVULGADOS NAS 

REDES SOCIAS DA LICP UNIFAL-MG.  

1.3) Local e data 

1.3.1) As inscrições serão realizadas do dia 09 de setembro logo após o encerramento da 

palestra supracitada. 

1.3.2) Não serão aceitos pedidos de inscrição fora do prazo previsto nesse edital. 

 

2) DA SELEÇÃO 

A seleção compreenderá as seguintes etapas: prova escrita e análise de currículo. 



 

 

2.1) Primeira etapa (eliminatória): Prova Escrita – 10 pontos 

2.2.1) A prova escrita versará sobre a temática dos Cuidados Paliativos, de acordo com 

a bibliografia indicada no Anexo A e terá duração máxima de 02h (duas horas). A prova 

será realizada na sala R-107, com início às 19h00 do dia 12/09/2019. 

2.2.2) O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com o mínimo de 

10 (dez) minutos de antecedência para assinatura da lista de presença e checagem do 

comprovante de inscrição. Não será permitida a entrada na sala após o horário de início 

da prova, de modo que o candidato que chegar atrasado será automaticamente eliminado 

do processo seletivo.  

2.2.3) No ato da prova o Candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição, o 

Currículo Lattes juntamente com as cópias dos documentos comprobatórios do mesmo, 

e portar APENAS uma caneta esferográfica azul ou preta, lápis ou lapiseira e borracha; 

2.2.4) Serão aceitas apenas respostas marcadas no gabarito à caneta; 

2.2.5) Serão considerados aprovados para a segunda etapa os candidatos que alcançarem 

pontuação mínima de 7 (sete) pontos.  

 

2.3) Segunda etapa (classificatória): Análise de Currículo Lattes – 10 pontos 

2.3.1) Terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, que será obtido pelo candidato com 

maior nota nos requisitos de avaliação, sendo realizada regra de proporção para o 

cálculo da nota do currículo dos demais candidatos. A avaliação terá como referência os 

requisitos e pontuação apresentados no Anexo B.  

 

3) CLASSIFICAÇÃO FINAL 

3.1) Se houver empate na classificação final, será utilizado, como critério de desempate, 

o Coeficiente de Desempenho Acadêmico. 

3.2) A classificação final será publicada no dia 16/09/2019 na página da LICP 

UNIFAL-MG no Facebook.  

 

4) RESULTADO FINAL 

4.1) O resultado final será publicado na página da LICP UNIFAL-MG no Facebook, e 

encaminhado por e-mail aos candidatos aprovados, no dia 17/09/2019 após o término do 

período de recurso descrito no item 5.1 desse edital.  

 

5) DOS RECURSOS 

5.1) Recursos referentes ao resultado final do Processo Seletivo deverão ser interpostos 

em até 24 horas após a divulgação da classificação final, pelo e-mail 

licpunifal@gmail.com e direcionado à Diretoria da LICP UNIFAL-MG. 

 

6) DAS VAGAS 

6.1) A distribuição das vagas ocorrerá de acordo com o quadro abaixo: 



 

 

 

 

Fisioterapia 1 

Medicina 1 

Nutrição 1 

Odontologia 1 

 

6.2) Caso não haja preenchimento do número total de vagas, conforme a distribuição 

original, as vagas remanescentes devem ser redistribuídas de forma proporcional à 

quantidade de alunos aprovados por curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

I. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo seletivo 

contidas neste Edital. 

II. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

comunicados, datas e prazos referentes a este processo seletivo nos meios de 

comunicação da LICP UNIFAL-MG; 

III. O candidato, ao ser selecionado para o quadro de membros, assinará um termo de 

compromisso no qual consta que todos os atos praticados em prol da LICP UNIFAL- 

MG são voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 



 

 

                                         

Laura Soares Rodrigues Silva  

Presidente da LICP 

  

Ana Cristina Gonçalves Ferreira 

Vice Presidente da LICP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A – Conteúdo da prova 

 

1 – Cuidados Paliativos: Guia de Bolso. Capítulos: “Princípios da boa comunicação”, 

“Cuidados de fim de vida” e “Aspectos éticos e legais”. O guia pode ser acessado 

através do link: 

https://www.guiadecuidadospaliativos.org/downloads 

2 – Manual de Cuidados Paliativos ANCP 2a Edição. Capítulos: 1.1, 1.2 e 1.4. O 

manual pode ser acessado através do link: 

http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-

paliativos-ANCP.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiadecuidadospaliativos.org/downloads
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf


 

 

ANEXO B - Avaliação de Curriculum Lattes 

Serão avaliadas apenas atividades desenvolvidas na área da saúde e nos últimos 03 

(três) anos. 

 

ATIVIDADES 

CARGA 

HORÁRIA 
MÁXIMA 

 

PONTUAÇÃO 

Disciplina optativa Introdução aos 

Cuidados Paliativos e à Tanatologia 

(DE236) 

30h 0,5 para cada 15h 

Atividades de extensão 180h 
1,0 ponto para cada 60h 

Monitoria 
200h 

1 ponto para cada 60h 

Projeto de iniciação científica, com ou 
sem bolsa 10 projetos 3,0 pontos para cada projeto concluído 

Colaboração em projeto de pesquisa ou 
em 

projeto de iniciação científica 

10 projetos 1,0 ponto para cada projeto concluído 

Palestra/ Mesas-redondas 20 participações 
0,1 ponto por evento 

Seminários/Conferências/ 

Fórum/Oficina 

20 participações 
0,1 ponto por evento 

Cursos realizados na área da 

enfermagem 

180h 
0,5 ponto para cada 4h 

Cursos realizados na área da saúde ou 

afins 

60h 
0,5 ponto para cada 4h 

Semanas / Jornadas 

Acadêmicas/Simpósio/Mostra 

10 participações 
0,5 ponto por evento 

Simpósios / Mostra 10 participações 
0,5 ponto por evento 

Congresso local/regional 10 participações 
0,5 ponto por evento 

Congresso nacional 10 participações 
1,0 ponto por evento 

Congresso internacional 10 participações 
1,5 pontos por evento 

Comissão Organizadora de Eventos 10 participações 
1,0 ponto por evento 

Publicação ou aceite em revista 

indexada 

10 participações 
3,0 pontos por publicação 

Publicação ou aceite em revista não 
indexada 10 participações 

1,5 pontos por publicação 

Trabalho apresentado em evento 
local/regional 10 participações 

0,5 ponto por evento 

Trabalho completo publicado em anais 
de evento 10 participações 

1,5 pontos por publicação 

Participação em grupo de pesquisa 05 participações 
1,0 ponto para cada 15h 



 

 

Trabalho apresentado em evento 

nacional 

10 participações 
1,0 ponto por evento 

Trabalho apresentado em evento 

internacional 

10 participações 
1,5 ponto por 

evento 

Resumo publicado em anais de evento 

local/regional 

10 participações 
0,5 ponto/evento 

Resumo publicado em anais de evento 

Nacional 

10 participações 
1,0 ponto/evento 

Resumo publicado em anais de evento 

internacional 

10 participações 
1,5 pontos/evento 

Premiação em evento científico 

local/regional 

10 premiações 
1,0 ponto/prêmio 

Premiação em evento científico nacional 10 premiações 
1,5 pontos/prêmio 

Premiação em evento científico 

Internacional 

10 premiações 
2,0 pontos/prêmio 

Palestra ou curso proferido 10 participações 
0,5 ponto/evento 

Estágio não obrigatório aprovado pela 

comissão de estágio 

180h 
1,0 ponto/cada 60h 

Representação acadêmica em órgãos 

colegiados e comissões 

10 

representações 

0,5 ponto/representação 

Representação acadêmica em órgãos 

estudantis e/ou representação de sala 

10 

representações 

0,5 ponto/representação 

Premiação em evento cultural, 

tecnológico, desportivo 

10 premiações 0,5 ponto/premiação 

Curso de língua estrangeira 

 

3 níveis 1,0 ponto para cada nível: Básico, Médio e 

Avançado 

Curso de informática 6 cursos 
0,5 ponto para curso 

Experiência docente 

 

10 disciplinas 0,5 ponto /disciplina /semestre 

PONTUAÇÃO TOTAL 

 

 
 

 

 


