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EDITAL DE SELEÇÃO PARA MEMBROS DA LIGA ACADÊMICA MULTIPROFISSIONAL 

EM SAÚDE DA FAMÍLIA - (LAMSF) 

 

A Liga Acadêmica Multiprofissional em Saúde da Família (LAMSF) da 

Universidade Federal do Piauí torna público o processo seletivo de seus novos 

ligantes para atividades de extensão na liga. 

 

1.0 - ATIVIDADES DA LIGA:  

A LAMSF tem por finalidade qualificar seus membros: discentes de graduação 

e profissionais para uma assistência integral e atuação interdisciplinar na Atenção 

Básica e gestão em saúde, bem como a comunidade em geral.  

As atividades da liga acontecerão semanalmente encontros teórico-práticos. 

Os encontros teóricos ocorrerão nos dias a ser determinado com antecedência pela 

LAMSF e informado aos integrantes, nas dependências da UFPI/CMRV. Além disso, 

os integrantes participarão de projetos de pesquisa que visem à promoção da 

saúde, prevenção de agravos através de intervenções junto à comunidade e os 

atores sociais que a compõe o cenário de práticas de atuação das profissões. 

 

2.0 - INSCRIÇÃO  

As inscrições serão realizadas entre os dias 17/10 até o dia 21/10 de 2017 

unicamente através de e-mail. Para realizar a inscrição, o candidato deve enviar 

um e-mail para o endereço lamsfphb@gmail.com contendo as seguintes 

informações: 

a) Nome completo;  

b) Comprovante de Matrícula (período vigente); 

c) Histórico acadêmico; 

d) Elaboração de Carta de Intenção com os itens abaixo descritos:  



- Apresentação e percurso acadêmico vinculando suas atividades e os temas da 

Saúde Coletiva, Sistema Único de Saúde e Reforma Sanitária Brasileira;  

- Justificativa do interesse em participar da LAMSF;  

- Reflexos do projeto LAMSF para sua formação e trajetória profissional futura; 

 * A carta devera ser formatada nos seguintes padrões (02 laudas, fonte 12 – Times 

New Roman, espaçamento 1,5);  

Os documentos deverão ser enviados em formato PDF com o assunto de e-mail 

“INSCRIÇÃO Seleção LAMSF”.  

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado nas Instituições de Ensino Superior dentre elas: 

UFPI, UESPI, FMN, IESVAP e demais instituições do território de Parnaíba-PI;  

* Não poderão candidatar-se alunos que estejam matriculados em Estágio 

Supervisionado Curricular/Estágio Profissional Supervisionado. 

b) Estar cursando entre o 2º ao 7º período;  

c) Ter disponibilidade de, no mínimo, 08 horas semanais. 

d) Não possuir reprovação em disciplinas como: epidemiologia, saúde coletiva e 

demais ligada à área.  

* Caso o aluno esteja cursando uma das referidas disciplinas poderá concorrer à 

vaga, desde que já tenha integralizado pelo menos 15% das mesmas. 

 

3.0 - DISPONIBILIDADES DE VAGAS  

Serão disponibilizadas vagas assim distribuídas: 

 2 vagas para ENFERMAGEM  

 2 vagas para FISIOTERAPIA  

 2 vagas para PSICOLOGIA  

 2 vagas para MEDICINA 

 3 vagas para graduandos dos demais cursos de graduação da saúde, que serão 

convocados conforme a necessidade da vaga a critério da LAMSF. 

 

 

 



4.0 - DURAÇÃO DO PROGRAMA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Os novos membros participarão da LAMSF – UFPI durante um ano, a partir do 

dia 01 de Novembro de 2017. Os participantes que apresentarem frequência e 

participação adequadas, segundo o estatuto da LAMSF e às regras do regimento de 

funcionamento das Ligas Acadêmicas que as rege, receberão certificado ao fim 

deste período.  

 

5.0 - PROCESSO DE SELEÇÃO  

    A seleção será realizada em 3 etapas assim descritas: 1 ª Etapa Homologação, 2ª 

Etapa prova e 3ª Entrevista. 

 - A primeira Etapa será realizada através de homologação da Inscrição contendo a 

carta de Intenção no ato da inscrição e documentação completa. Isso implicar dizer 

que se houver ausência de qualquer documento, a inscrição será indeferida;  

- A segunda Etapa será realizada uma prova utilizando o conteúdo conhecimentos 

básicos do SUS e das referências bibliográficas que constam neste edital, com valor 

atribuído de (0 a 10 pontos); 

- A terceira Etapa é composta de Entrevista que terão os critérios a serem avaliados: 

conhecimento do tema, disponibilidade de horário, trabalho em equipe, interesse 

no desenvolvimento de pesquisas, participação em extensão, pró-atividade, 

comunicação no qual cada critério tem sua pontuação o valor atribuído de (0 a 10 

pontos); 

 
Para critério de desempate, será utilizado o Coeficiente de Rendimento 
Acadêmico.  
 
* Sob hipótese alguma não será publicado notas, ficha de avaliação sobre o 

processo de avaliação desse edital, ficando a cargo da LAMSF e de seus 

coordenadores a responsabilidade deste edital.  

** A prova será aplicada no dia 25/10/ 2017 às 18 horas, em local a ser divulgado na 

página da LAMSF e no mural da Coordenação do curso de Fisioterapia/UFPI/CMRV. 

  

6.0 - RESULTADO FINAL  

    O resultado final será divulgado no site da UFPI e nas redes sociais da LAMSF até 

dia 01 de Novembro de 2017.  

 



7.0 - REFERÊNCIAS  

ANDRADE, L.O.M.; BARRETO, I.C.H.C.; BEZERRA, R.C. Atenção Primária à Saúde e 
Estratégia Saúde da Família. In: CAMPOS, G.W.S.; MINAYO, M.C.S.; AKERMAN, M.; 
JUNIOR, M.D.; CARVALHO, Y. M. (org.). Tratado de Saúde Coletiva, São Paulo-Rio 
de Janeiro: Hucitec-Fiocruz, 2007, p. 783-836. *** 
 
BRASIL. Lei nº 8080/90 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o financiamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial [da República 
Federativa do Brasil], Brasília, DF, 19 set. 2011. 
 
______. Lei 8142/90 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 28 
dez. 2011 
 
______. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde -SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do 
Brasil], Brasília, DF, 28 jun. 2011. 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 
para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 22 out. 2011a. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html>.  
 
CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L.C.M. O quadrilátero da formação para a área da 
saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis: Rev. Saúde Coletiva, v. 
14, n. 1, p. 41-65, 2004. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/physis/v14n1/v14n1a04.pdf>. Acesso 09.10.2017 
 
HEIDEMANN, I.T.S.B. et al. Promoção da saúde na atenção básica:  
Estudo baseado no método de Paulo Freire. Ciência & Saúde Coletiva, 19(8):3553-
3559, 2014. Disponível em: < http://www.scielosp.org/pdf/csc/v19n8/1413-8123-
csc-19-08-03553.pdf>. Acesso 09.10.2017 
 
*** A obra será disponibilizada na HiperCópias  na UFPI/CMRV. 
 
 
 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital   16/10/2017 

Inscrições 18 a 22/10/2017 

Homologação das inscrições  23/10/2017 

Prova 25/10/2017 

Lista de Aprovados para 2ª Etapa 27/10/2017 

Entrevista 30/10 a 31/10/2017 

Resultado Final 01/11/2017 

 

Parnaíba (PI), 16 de outubro de 2017. 

Prof.ª Dr.ª LAIANE SANTOS EUFRÁSIO 
Coordenadora da LAMSF 

Professora do Curso de Fisioterapia 
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Subcoordenadora da LAMSF 

Professora do Curso de Fisioterapia 
 


