
 
 

LIGA ACADÊMICA DE DOAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE 

EDITAL 001/2018 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA LIGA DOA-GOIÁS 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A Liga Acadêmica De Doação e Captação De Órgãos para Transplante da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) torna público o edital de realização do Processo Seletivo para 

ingresso como membro participante. 

1. Critérios para o processo seletivo da LIGA DOA-GOIÁS: 

1.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 12 (doze vagas) como membro participante 

da Liga no ano de 2018. As vagas serão divididas por área, sendo enfermagem: 6 (seis) da UFG, demais áreas 

da saúde e outras Instituições de ensino superior: 6 (seis).  

1.2. Os candidatos aprovados poderão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão junto a Liga Doa- 

Goiás enquanto houver envolvimento efetivo, e tal como previsto pelo Estatuto da Liga.  

1.2.1 O aluno poderá solicitar o desligamento da Liga Doa Goiás antes da conclusão da graduação, por meio 

de uma solicitação formal encaminhada ao Coordenador Geral.  

1.2.2 O Coordenador Geral da Liga juntamente com a Diretoria poderá solicitar o desligamento do aluno antes 

da conclusão da graduação, após avaliação individual de descumprimento de atividades acordadas, tal como 

prevê o estatuto.  

2. Documentação ONLINE (google forms) exigida para inscrição no processo seletivo da Liga DOA-

GOIÁS 

2.1 Ficha de inscrição preenchida. 

2.2 Extrato acadêmico atualizado anexado. 

2.3 Comprovante de matrícula atual anexado. 

3. Requisitos para a inscrição ao processo seletivo da Liga DOA-GOIÁS 

3.1 Ser acadêmico da área de saúde.  

3.2 Estar devidamente matriculado em sua instituição de ensino. 

3.3 Ter participado da I Jornada Acadêmica da Liga de Doação e Captação de Órgãos e I Curso Introdutório 

da Liga DOA-GOIÁS. 

3.4 Ter disponibilidade de 20 horas semanais não consecutivas para realização de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão com a Liga DOA-GOIÁS. 

4. Inscrições do processo seletivo da Liga DOA-GOIÁS: 

4.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas pelo formulário ONLINE a partir de 24/04 ao final das 

palestras da I Jornada Acadêmica da Liga de Doação e Captação de Órgãos e I Curso Introdutório da Liga 

DOA-GOIÁS. Link para inscrição: https://goo.gl/forms/UkjyiUZx8dsTFn732 

https://goo.gl/forms/UkjyiUZx8dsTFn732


 

 

5. Cronograma das etapas do processo seletivo da Liga DOA-GOIÁS: 

5.1 O processo seguirá da seguinte forma: 

Etapa 01- Inscrições dos participantes do processo seletivo nos dias 24/04 e 25/04. 

Etapa 02- Realização da avaliação escrita do processo seletivo dia 26/04 na Faculdade de Enfermagem às 

18:30 na Sala 1. 

Etapa 03- Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo no dia 03/05/2018. 

Obs: haverá o prazo de 24 horas para interposição de recursos ao resultado preliminar, por e-mail 

(ligadoagoias.fenufg@gmail.com) até 04/05/2018. 

Etapa 04- Divulgação do resultado final (após recurso) do processo seletivo no dia 07/05/2018. 

6. Critérios de avaliação e classificação do processo seletivo da Liga DOA-GOIÁS: 

6.1 Os critérios de seleção serão:   

6.1.1 O melhor desempenho na prova escrita, sendo levado em conta clareza e coerência com a ortografia da 

Língua Portuguesa nas perguntas dissertativas. 

6.2 Serão critérios de desempate: 

6.2.1. Presença nos dois dias da I Jornada Acadêmica da Liga de Doação e Captação de Órgãos e I Curso 

Introdutório da Liga DOA-GOIÁS. 

6.2.2 Pontualidade no dia da avaliação. 

7. Comissão organizadora do processo seletivo da Liga DOA-GOIÁS:  

Compõe a comissão de seleção:  

Prof. Dra. Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto 

Prof. Dra. Karina Suzuki 

Prof. Mestranda Thaísa Cristina Afonso 

Diretoria da Liga DOA-GOIÁS 

8. Resultados do processo seletivo da Liga DOA-GOIÁS:  

A lista dos candidatos aprovados será divulgada nas páginas da Liga DOA-GOIÁS e no site da FEN. 

9. Validade do processo seletivo da Liga DOA-GOIÁS: 

O processo seletivo terá validade até dezembro de 2018. 

 

 

 Goiânia, 19 de abril de 2018. 

 

Coordenadora geral da Liga DOA GOIÁS 


