
 
Universidade Católica de Pelotas 

Centro de Ciências da Saúde 
Liga Multidisciplinar de Educação em Saúde 

 
Edital 01/2018 - Ingresso Regular na LiMEdeS 

 

A Comissão Diretora da Liga Multidisciplinar de Educação em Saúde da           
Universidade Católica de Pelotas torna público o processo de abertura de vagas para ingresso              
regular na condição de Ligante - Membro Efetivo - em seus ranques. 
 

1. Das Vagas: 
 

Quadro de Vagas 

Odontologia 1 vaga; com cadastro reserva. 

Medicina 4 vagas; com cadastro reserva. 

Enfermagem 4 vagas; com cadastro reserva. 
 
2. Cronograma: 

 

Atividade  Data Local 

Período de pré-inscrição de 2 à 10 de abril (As       
inscrições encerram-se às   
14h). 

 
limedes@ucpel.edu.br 
 

Prova objetiva dia 11 de abril Rua Gonçalves Chaves, 373. 
Campus I, UCPel - Sala -      
Devido a demanda, será    
divulgada listagem de   
sala(s) no dia anterior à     
realização da prova, em:    
https://www.facebook.com/
LiMEdeS.UCPel/ 

Divulgação dos resultados   
da prova objetiva 

dia 12 de abril https://www.facebook.com/
LiMEdeS.UCPel/ 

Entrevista dia 13 de abril Rua Gonçalves Chaves, 373. 
Campus I, UCPel - Sala - 
Será divulgada no dia    
anterior à realização da    
entrevista, em:  
https://www.facebook.com/
LiMEdeS.UCPel/ 

Divulgação da lista de    
classificação final 

dia 14 de abril https://www.facebook.com/
LiMEdeS.UCPel/ 
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3. Dos Requisitos para Inscrição e Ingresso: 
3.1. Ser aluno da Universidade Católica de Pelotas; 
3.2. Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação de Medicina,          

Odontologia ou Enfermagem; 
3.3. Não encontrar-se no último período de seu curso (semestre ou ano); 
3.4. Apresentar um índice de aproveitamento acadêmico de, no mínimo, 7.0. 

 
4. Da Inscrição: 
4.1. As inscrições serão realizadas por e-mail ao endereço limedes@ucpel.edu.br,          

devendo ser submetidas constando no assunto o número do edital, “edital 01/2018”, e, no              
corpo do texto chave, nome e curso; 

4.2. A inscrição será efetivada apenas mediante o pagamento das taxas previstas            
nos itens 4.3 e 4.4 deste edital; 

4.3. Será cobrada a taxa de R$20, referente a inscrição no processo seletivo, no ato da                
realização da prova, sem ônus aos candidatos faltantes; 

4.4. Perante a doação de 2 kg de alimento não perecível haverá o abatimento de 50%                
do valor da inscrição, sendo cobrada a taxa de R$10, no ato da realização da prova.  

 
5. Do Processo Seletivo: 
5.1. Será dotado de duas (2) etapas; 
5.2. A primeira etapa consistirá na realização de prova composta por 8 questões             

objetivas e 2 questões dissertativas, de caráter eliminatório; 
5.3. O resultados da primeira etapa serão divulgados por meio de listas nos murais e               

locais de circulação da universidade, além de por meio digital através da página de facebook               
da Liga Multidisciplinar de Educação em Saúde       
“https://www.facebook.com/LiMEdeS.UCPel/”; 

5.4. Serão convocados para a próxima etapa os 10 melhores colocados de cada curso; 
5.5. Os candidatos serão convocados para a entrevista com 24h de antecedência, via             

e-mail, onde constará local e hora da entrevista; 
5.6. A segunda etapa consistirá na realização de entrevista coletiva, de caráter            

classificatório; 
5.7. A divulgação da lista de classificação final será através da página de facebook da               

liga “https://www.facebook.com/LiMEdeS.UCPel/”. 
 
6. Da Prova: 
6.1. A prova será composta por oito (8) questões objetivas de múltipla escolha e duas               

(2) questões dissertativas; 
6.2. A prova iniciará às 13:00 horas e terá duração de uma (1) hora. 
6.3. Bibliografia: 

a) Site do ministério da saúde; 
b) Lei 8080/90; 
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c) Política Nacional de Atenção Básica. 
 
7. Da Entrevista: 
7.1. A pontualidade é de caráter eliminatório, os candidatos que não estiverem            

presentes no horário e local previamente estabelecidos serão eliminados;  
7.2. É obrigatória a apresentação da grade de horários do participante. 
 
8. Da classificação e do provimento de vagas. 
8.1. Em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) Tiver maior índice de aproveitamento acadêmico; 
b) Tiver maior número de semestres cursados; 
c) Tiver maior idade. 

 
9. Certificação: 
9.1. É direito do membro que permanecer ao menos seis (6) meses atuando junto à               

LiMEdeS, certificação na forma digital e impressa onde irá constar carga horária total e              
função exercida; 

9.2. Na LiMEdeS são ofertados cursos, eventos e congressos com vistas na            
capacitação dos ligantes. Outrossim, eventos organizados pela liga garantem entrada          
franca para seus membros; 

9.3. A liga busca ofertar um ambiente apropriado para o desenvolvimento pessoal e             
profissional de seus membros, fomentando as atividades de pesquisa e extensão. 
 
 
 

 
Bruce Scheidemandel Garcia 

Presidente da LiMEdeS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pelotas, 1 de abril de 2018 
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