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EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA LIGA 
ACADÊMICA DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA 2019/1 

 
 

1. DA ABERTURA 
 
A Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia – LAPEN – vinculada ao Instituto 

Esperança de Ensino Superior- IESPES comunica que estarão abertas as 

inscrições para o processo seletivo de acadêmicos de ENFERMAGEM e outros 

cursos para ingresso. Sendo pré-requisito para candidatos a membro efetivo ter 

cursado ou estar cursando 3° semestre, e estarem regularmente matriculados nesta 

instituição de ensino superior. 

 
2. DAS VAGAS 

 
2.1. Membros efetivos: serão oferecidas 10 vagas para acadêmicos do 3° ao 10º 

período que estejam cursando regularmente suas atividades acadêmicas. 

2.2. Membros de Outros cursos de Saúde do IESPES:  Cinco vagas para discentes 

de outros cursos na área da saúde.  

2.3. Membros do CEPES: Cinco vagas para o curso técnico de enfermagem da 

instituição CEPES 

2.4.  – Podem ser membros da Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia os alunos 

de graduação em Enfermagem do IESPES que estejam cursando 3° ao 10 º período (s) 

do curso de enfermagem e outros cursos. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
 

3.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 22/11/2018 a 22/02/1019 no stand 

de divulgação no Hall do IESPES ou com os ligantes. 

3.2. No ato da inscrição será cobrada uma taxa de R$ 10,00. 
3.3. Não haverá devolução da taxa de inscrição em quaisquer circunstâncias e, bem 

como, não será permitida a transferência do valor pago como taxa de 
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Inscrição para outra pessoa, assim como, a transferência da inscrição para pessoa 

diferente daquela que a realizou. 

3.4. Será fornecido o recibo do pagamento e o candidato assinará termos em que 

declara conhecer o estatuto e normas do processo de seleção. 

3.5. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela 

autenticidade dos documentos apresentados na inscrição. 

3.6. Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo 

seletivo são de total responsabilidade do aluno (caneta, lápis e borracha). 

3.7. O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais para 

realizar a prova deverá comunicar sua necessidade no dia da inscrição. 

 
4. DA SELEÇÃO 

 
 

4.1. O processo constará de 02 (duas) etapas: 

Prova de múltipla escolha com 20 questões, – Eliminatória e Classificatória 

  Entrevista com a diretoria da Liga   – Classificatória 

A entrevista será realizada com a diretoria da LAPEN, onde o candidato será: 

Questionado sobre sua verdadeira intenção e disposição para com a Liga 

4.2. O conteúdo programático da prova de múltipla escolha será: 

 Anatomia e fisiologia humana 

 Metodologia cientifica  

 Pediatria  

 Neonatologia  

 

 Sugestões de conteúdo para Pediatria e Neonatologia: Crescimento e 
Desenvolvimento; AME; Calendário Vacinal; Exame Físico do RN; 
Classificação do RN; Principais infecções congênitas Perinatais; Infecções 
Adquiridas; Síndrome Convulsiva; Distúrbios Respiratórios.  
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4.3. A prova ocorrerá no dia 23 de fevereiro de 2019 às 09h00h no Iespes (a sala 

será divulgada no mural, hall de entrada, confirmação da sala). 

4.4. A data da entrevista será dia 27 a 28 de fevereiro do corrente ano a partir 

das 14 horas no Iespes (a sala será divulgada no mural, hall de entrada). 

4.5. O não comparecimento do candidato ou um atraso do horário da prova cursa 

Automaticamente na sua desclassificação. Durante a realização da prova não será 

permitido o uso de BIP de mensagens, telefone celular, ou qualquer meio eletrônico 

ou não, de comunicação. 

4.6. Será excluído do processo seletivo o candidato que adotar conduta 

incompatível em relação à prova, aos examinadores e seus auxiliares, ou for 

surpreendido, durante a realização da prova, comunicando-se com outro 

candidato ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos. Não 

haverá segunda chamada para nenhuma das provas, seja qual for o motivo 

alegado 

4.7. As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material transparente 

e tinta preta ou azul. Não serão considerados os gabaritos preenchidos com lápis 

ou grafite ou qualquer congênere. 

4.8. No momento da prova, devem ser apresentados o comprovante de inscrição 

no Processo Seletivo e carteira de identidade ou documento similar com foto. 

4.9. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 

1° Ter uma maior nota na entrevista; 

2° Aqueles que cursarem períodos superiores; 

4.10. O resultado final sairá em até uma semana após o Processo Seletivo e o será 

na página oficial da liga no Facebook e Instagram 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os acadêmicos selecionados deverão obrigatoriamente comparecer a primeira 

reunião da Liga, sob pena de desclassificação do processo seletivo; 

5.1. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga 

será avisada individualmente com antecedência. 

5.2. Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas 

atividades, a Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por 

meio de lista de espera a partir da seleção realizada em até um ano. 
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