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EDITAL DE SELEÇÃO PARA A LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA – LAVEP 

                                                                                   DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - O processo seletivo será executado pelos diretores científico, de extensão e pelo Professor 
Coordenador da LAVEP. 
Art. 2º - Estão aptos a participar do processo seletivo da LAVEP discentes do curso de Medicina Veterinária da 
UFPI-CPCE que estejam entre o 1º e 8º período.  
       § 1º Para se candidatar a mesa diretora, composta por Presidente, Vice-Presidente e Diretores, o discente 
deverá ter cursado ou está cursando as disciplinas de Parasitologia Veterinária e Microbiologia Veterinária I.  
       § 2º Discentes que participam de grupos de estudos, extensão e de pesquisa poderão se candidatar e uma 
vez selecionados deverão apresentar uma declaração de ciência do orientador do respectivo grupo de estudo.  
       § 3º Em virtude do contexto remoto/híbrido, será permitida a inscrição de discentes do curso de Medicina 
Veterinária do Campus Ministro Petrônio Portela para atuarem como ligantes, obedecendo os mesmos critérios 
de seleção oferecidos para os discentes do curso de Medicina Veterinária da UFPI-CPCE.  
  
Art. 3º - O Programa de Liga Acadêmica da LAVEP não disponibiliza bolsas de extensão.  

 
                                                                     DAS ATIVIDADES E DAS VAGAS 
 

Art. 4º - As atividades da LAVEP ocorrerão em horários determinados pelo Professor Coordenador e mesa 
diretora, o ligante deverá disponibilizar uma carga horária de 12h semanais para se dedicar as atividades da 
Liga.    
Art. 5º - Serão oferecidas 12 (doze) vagas para mesa diretora, preenchidas segundo o desempenho dos 
candidatos nesse processo seletivo. 
        § 1º  Caso algum dos aprovados retire-se de suas funções na LAVEP no período máximo de até  2 meses, os 
candidatos selecionados em lista de espera poderão ser convocados.  
 
                                                                          DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 6º - As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato no período de 12 a 18 de julho de 2021 através do e-
mail: lavep.ufpi@gmail.com. Os candidatos deverão “Inscrição para Processo Seletivo LAVEP 2021”, anexando 
a Ficha de Inscrição, que consta ao final deste edital (Anexo I) e o Histórico Escola Atual obtido pelo SIGAA, 
todos em formato PDF ou JPGE. 
        § 1º  A inscrição é gratuita.  
        § 2º O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento dos dados solicitados na 
inscrição, verificando qualquer tipo de inveracidade sobre as informações prestadas, a inscrição será 
automaticamente indeferida.  
 

                                                                                    DA SELEÇÃO 
 
Art. 7º - Inicialmente, serão selecionados para uma entrevista dinâmica online, até o triplo de candidatos de 
acordo com o número de vagas ofertadas.  
        § 1º São critérios de seleção para a entrevista dinâmica: motivação; pró-atividade, demonstrar interesse pela 
área da Medicina Veterinária Preventiva; participação nas ações da LAVEP como membro externo à Liga e 
disponibilidade de tempo.  
        § 2º A lista dos candidatos selecionados para entrevista dinâmica será divulgada nas redes sociais da LAVEP e 
uma convocatória será enviada para o e-mail de cada candidato selecionado para a entrevista dinâmica.  
Art. 8º - A entrevista dinâmica ocorrerar de forma online, pelo aplicativo Google Meet, a partir do dia 22 de 
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Julho de 2021, o link da reunião será enviado aos candidatos selecionados via e-mail, 10 minutos antes da 
reunião. 
         § 1º O não comparecimento na reunião, configura desistência da vaga pelo candidato. Para participar de 
uma conferência via Google Meet, aconselha-se o uso de uma boa conexão com a internet, sendo de 
responsabilidade do candidato à verificação das condições para realizar a entrevista de acordo a lista 
convocatória.  
         § 2º São critérios classificatórios na entrevista: demonstrar interesse pela área da Medicina Veterinária 
Preventiva; pró-atividade e disponibilidade. Além das informações mencionadas no Art. 7º § 1º, possuir 
experiências com eventos virtuais, ter habilidades com redes sociais, plataformas digitais e design gráfico. 
         § 3º Ligantes podem participar da seleção desde que seja respeitado o Art. 2º. 
         § 4º Discentes que integram a atual mesa diretora da LAVEP não podem se candidatar aos mesmos cargos.  
Art. 9º - O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento dos dados solicitados na 
inscrição, verificando qualquer tipo de inveracidade sobre as informações prestadas, a inscrição será 
automaticamente indeferida ou o candidato será desclassificado.   

 
                                                                                 DOS RESULTADOS 
 
      Art. 10º - O resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia 02 de agosto 2021 nas redes sociais da 

LAVEP e pelo e-mail do candidato, listando os aprovados em ordem alfabética. 
 
                                                                         DO PERÍODO DE ATIVIDADE 
 

Art. 11º - As atividades da LAVEP envolvendo os discentes selecionados terão início imediatamente após 
divulgação do resultado e se encerram, no máximo, no período de 12 meses.  
Art. 12º - Os Ligantes deverão conhecer e seguir o que determina o Estatuto da LAVEP, obedecendo aos 
critérios de frequência e desempenho para serem certificados. 
 
                                                                      DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 13º - Os casos que fugirem ao Edital serão julgados pelos membros organizadores e orientadores da LAVEP. 
Art. 14º - A inscrição do candidato ao processo seletivo 2021 implicará a aceitação de todos os termos deste 
Edital. 
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                   ANEXO I 

                   FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO LAVEP 2021 
 

1. Nome: 

2. Período atual: 

3. Endereço: 

4. Telefone:                                                                   Whatsapp:                                                                    

5. E-mail:  

6. É ligante? (     ) Não        (     ) Sim, atuei nas seguintes ações: 

 

 
 
 

7. Já participou das atividades desenvolvidas pela LAVEP?    
           (     ) Não                          (    ) Sim, quais?  
    
 
 
 

8. Sobre grupos de extensão: 
(     ) Já participei, qual? 
(     ) Nunca participei 
(     ) Participo, qual? 
 

9. Sobre grupos de pesquisa: 
(     ) Já participei, qual? 
(     ) Nunca participei 
(     ) Participo, qual? 
 

10. Sobre grupos de estudo: 
(     ) Já participei, qual? 
(     ) Nunca participei 
(     ) Participo, qual? 
 

11.  Monitoria  
(     ) Sou monitor atualmente, de qual disciplina? 
(     ) Não sou no momento  
(     ) Já fui monitor, de qual disciplina? 
 

12. Projeto de Iniciação Científica 
       (     ) Já participei, qual? 

            (     ) Nunca participei 
            (     ) Participo, qual? 
 

13. Projeto de Extensão 
      (     ) Já participei, qual? 
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           (     ) Nunca participei 
           (     ) Participo, qual? 
 

14. Projeto de Inovação e Tecnologia  
       (     ) Já participei, qual? 

            (     ) Nunca participei 
            (     ) Participo, qual? 
 

15. Desejo me inscrever para: 
(     ) Presidente 
(     ) Vice-Presidente 
(     ) Diretor 
(     ) Ligante 
 

16. Possui habilidades com redes sociais ou plataformas digitais: 
(    )Sim 
(    ) Não 
Se sim, quais: 
(    ) Instagram 
(    ) Facebook 
(    ) Google Forms 
(    ) Google Meet 
(    ) Outros. Quais? 
 

17. Conte-nos por que você quer ingressar na LAVEP? 

 

 

 


