FACULDADE SANTA TEREZINHA CEST
LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR – LAFIH
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2017.2 PARA ADMISSÃO DE NOVOS
MEMBROS
Avenida Casemiro Junior, nº 12, Anil – São Luís – MA
CEP: 65045-180 / Fone: (98) 3213-8015

A Liga Acadêmica de Fisioterapia Hospitalar da Faculdade Santa Terezinha - CEST
abre o Processo Seletivo 2017.2 para admissão de novos membros de acordo com
as normas estabelecidas a seguir.

1. Das disposições preliminares
1.1 A LAFIH abre seleção oferecendo 12 (doze) vagas para novos membros.
1.2 A seleção de novos membros será realizada por meio de prova escrita contendo
questões objetivas e entrevista com os candidatos que obtiverem maior
pontuação na prova.

2. Das inscrições
Para inscrever-se no Processo Seletivo 2017.2 para admissão de novos membros da
LAFIH, o interessado deverá preencher os seguintes requisitos:
2.1 Estar devidamente matriculado no curso de Fisioterapia.

2.1.1 Não apresentar reprovação em matérias básicas do currículo específico de sua
formação.
2.1.2 Apresentar cópia da Identidade, CPF e Histórico Acadêmico.
2.1.3 Apresentar requerimento de inscrição, que deverá ser solicitado pelo e-mail:
lafih2014@gmail.com ou adquirido junto à coordenação de fisioterapia.
2.1.4 Apresentar declaração que certifique vínculo institucional com a sua
universidade.
2.1.5 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição.
2.1.6 Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$10,00 (dez reais).
2.1.7 As inscrições serão feitas pessoalmente com os membros da liga, no período de
07/08 à 27/10/2017.
2.1.8 Aos candidatos que fizerem a inscrição por e-mail, o pagamento deverá ser
efetuado via transferência bancária por conta que será enviada junto a ficha de
inscrição. Os demais documentos solicitados, assim como o comprovante de
pagamento, deverão ser escaneados e anexados no e-mail a ser enviado.

3. Da seleção
Da realização da prova teórica:
3.1 Constará de uma prova objetiva com 25 (vinte e cinco) questões, distribuídas em:
20 (vinte) questões referentes aos artigos disponibilizados, e 5 (cinco) questões
sobre Bioética.
3.2 Informações gerais sobre a realização da prova:
o A prova ocorrerá no dia 31/10/2017 às 19:00 horas, com duração de 3 horas. Na
Faculdade Santa Terezinha – CEST.
o A partir das 18h45min (horário local de São Luís/MA) não será permitido o acesso
de candidatos à sala de prova.
o A entrega de documentos é de inteira responsabilidade do candidato, devendo
apresentar o comprovante de inscrição no dia da prova e documento de identidade
original.
o Os candidatos que realizaram inscrição via e-mail deverão imprimir o comprovante
de inscrição.
o Utilize somente caneta esferográfica com tinta azul escura ou preta.
o Durante a prova, não será permitido o uso de dicionário, de calculadora, bem como
a consulta a qualquer material adicional. Também não será permitido o uso de

celular, boné, aparelho para deficiência auditiva, aparelhos de MP3 ou similares.
Caso o candidato apresente comportamento inaceitável, será eliminado
automaticamente.
o O candidato não poderá levar o caderno de questões.
Da realização da entrevista:
o A divulgação do resultado da prova teórica será no dia 01/11/2017 nos endereços
eletrônicos https://www.facebook.com/lafihliga/ e https://www.instagram.com/liga_lafih/.
É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência na página da LAFIH.
o A entrevista será realizada no mesmo dia da divulgação dos resultados da prova
teórica, na Faculdade Santa Terezinha – CEST, às 19h. Os candidatos
selecionados para a entrevista deverão comparecer a instituição com 30 (trinta)
minutos de antecedência.
o Os candidatos classificados deverão apresentar para a entrevista o comprovante
de inscrição, documento de identidade original e os certificados dos cursos e
atividades extracurriculares inseridos na ficha de inscrição.
O não comparecimento à qualquer das etapas de seleção será motivo de eliminação
do processo seletivo.

4. Classificação
Avaliação da Prova Escrita:
o Constarão 25 (vinte e cinco) questões: 0,4 pontos por questão totalizando de 10
pontos a prova.
Preenchimento de vagas:
o A classificação dos candidatos será por ordem DECRESCENTE DE PONTOS,
respeitando o mínimo de acertos de 50% (cinquenta por cento) das questões de
conhecimento específico e não zerar as questões acerca de Bioética;
o As vagas oferecidas serão preenchidas até totalizarem o número de 12 vagas.
o Em caso de empate, o desempate será obtido na seguinte sequência:
1. Maior valor na nota obtida pela Prova Teórica;
2. Melhor desempenho obtido na entrevista;
3. Maior coeficiente de rendimento acadêmico;

4. Estar cursando maior período acadêmico (9o; 8o; 7o; 6o).
o O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 06/09/2017 no mural da
coordenação de Fisioterapia da Faculdade Santa Terezinha – CEST.
o Após a divulgação da lista de aprovados, será realizada uma reunião para
acolhimento dos novos ligantes no dia 06/11/2017 às 19 horas, na Faculdade Santa
Terezinha – CEST.
o Caso o número de vagas não seja preenchido, ou haja desistência, os candidatos
excedentes poderão ser chamados no período máximo de 30 dias após a
divulgação dos resultados. Os mesmos serão submetidos a entrevista, conforme o
item 3.

5. Conteúdo Programático
o Para a prova objetiva, serão abordados os assuntos abaixo relacionados:
1. Avalição funcional em fisioterapia cardiorrespiratória, neurofuncional e
musculoesquelética do adulto.
2. Diagnóstico cinético-funcional nas diversas enfermidades do adulto e criança.
3. Recursos

e

técnicas

empregados

nas

disfunções

respiratórias,

cardiovasculares, traumato-ortopédicas e neurológicas.
4. Análise e interpretação de exames complementares na prática fisioterapêutica.
5. Bioética.
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7. Cronograma
Todas as etapas do processo seletivo se desenvolverão na sede da LAFIH, Faculdade
Santa Teresinha- CEST. Sito: Av. Casemiro Junior, nº 12, bairro Anil, CEP: 65045180, em São Luís- MA, Fone: (98) 3213-8015. As datas de realização das inscrições,
da prova, bem como da divulgação dos resultados e responsáveis, constam da tabela
abaixo:

DATA

ETAPA

HORÁRIO

RESPONSÁVEL

07/08 à 27/10/17

Inscrição

08:00 às 18:00 h

Membros da LAFIH

31/10/2017

Prova teórica

19:00 às 22:00 h

Comissão da LAFIH

01/11/2017

Entrevista

19:00 h

Diretoria da LAFIH

03/11/2017

Resultado

09:00 h

Diretoria da LAFIH

06/11/2017

Reunião/Boas-Vindas 18:00 h

Diretoria da LAFIH

7. Das disposições finais

o Os classificados terão título de membro aspirante e para se tornar membro efetivo
será necessário participar das reuniões quinzenais durante o período mínimo de 06
(seis) meses, participar das práticas devendo possuir 100% de presença e seguir
rigorosamente o estatuto da LAFIH.
o Os membros serão avaliados de acordo com frequência, pontualidade, contribuição
e interesse nas atividades realizadas pela LAFIH. Se, por ventura, o membro
aspirante não possuir tais qualificações citadas anteriormente, o mesmo perderá o
direito de permanecer na Liga Acadêmica.
o Os membros não podem apresentar mais do que 03 (três) faltas sem justificativas
nas reuniões ordinárias, durante cada semestre letivo. O membro que apresentar
mais de três faltas sem justificativa perderá o direito de permanecer na Liga
Acadêmica.
o Haverá chamada de excedentes, caso os membros não preencham todos os
requisitos exigidos.
o O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

São Luís, 11 de Setembro de 2017.

Dennisy Santos
Presidente da LAFIH
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