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LIGA ACADEMICA DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA AMAZONIA 
(LACDIA) 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2021.2 

 
A Liga Acadêmica do Crescimento e Desenvolvimento Infantil da Amazonia (LACDIA) torna público que estão 

abertas as inscrições do processo seletivo para novos membros. Os novos membros da LACDIA serão inseridos 

em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pela liga.  

1. VAGAS  

- Serão oferecidas 06 (seis) vagas para novos membros, na qual 02 (duas) vagas serão destinadas para acadêmicos 

do 1° (primeiro) ao 3° (terceiro) período da Faculdade de Ciências Medicas do Pará (FACIMPA).  

- Serão destinadas, de modo obrigatório, 02 (duas) vagas para membros suplentes.  

2. INSCRIÇÕES  

-As inscrições devem ser realizadas via link a seguir:  

https://www.instagram.com/p/CVi-ke8L5Mg/?utm_medium=copy_link  

- Período de inscrições: Do dia 27 de outubro de 2021 ao dia 16 de novembro de 2021;  

- Documentos necessários: Numero de matricula, Carteira de Identidade e CPF.  

- Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 (dez reais).  

- O pagamento será realizado via PIX no ato da inscrição.  

2.1 PRÉ-REQUISITOS  

- Ser aluno do curso de medicina da FACIMPA.  

- Ter disponibilidade de um turno para realização de, pelo menos, uma atividade prática (estágio ou pesquisa) da 

Liga Acadêmica.  

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

- A primeira etapa do processo seletivo, de caráter eliminatório, consistirá de uma prova teórica a ser realizada 

no dia 18 de novembro de 2021, no horário de 19:30h às 21:00, na sala de concentração da FACIMPA, 1° andar.  

-A prova constará de 15 questões objetivas e os assuntos a serem cobrados serão listados abaixo.  

- Os critérios mínimos para aprovação será o acerto de a partir de 60% da prova.  

-Os candidatos deverão levar a carteira de identidade e o número de matricula no dia da prova.  

https://www.instagram.com/p/CVi-ke8L5Mg/?utm_medium=copy_link
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- No caso de empate, será realizado uma entrevista com os candidatos e análise curricular. 

-Quaisquer alterações realizadas em datas ou locais presentes neste edital serão comunicadas aos candidatos no 

prazo mínimo de 72 horas de antecedência.  

- O gabarito será disponibilizado em até 02 (duas) horas após o fim da prova.  

3.1 ASSUNTOS DA PROVA TEÓRICA:  

1. Crescimento e Desenvolvimento  

2. Imunização  

3. Urgência e Emergência Pediátrica  

4. Puericultura  

5. Antropometria  

6. Icterícia Neonatal  

7. Doenças endêmicas da Região Amazônica.  

3.2 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  

1. BRASIL. Caderno de Atenção Básica n° 33- Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento, 2012.  

2. Artigo Caracterização dos casos de Malária na região extra amazônica brasileira entre 2012 a 2017- Journal of 

Management & Primary Health Care, 2020.  

3. PUCCINI, R. F. Semiologia da Criança e do Adolescente. Guanabara Koogan.  

4. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO  

O resultado final da seleção será divulgado até o dia 22 de novembro de 2021 através da página social no 

Instagram.  

Eventuais dúvidas sobre o processo de seleção poderão ser esclarecidas via e-mail (lacdia.facimpa@gmail.com). 

  

  

  

  

  

  

 


