
 
 
 

LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE MENTAL 
 

 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 

 
A coordenação da Liga Acadêmica de Saúde Mental (LASAM) da Universidade Vale do 
Rio Doce – UNIVALE torna público que as inscrições para o processo de seleção de 
novos membros efetivos, estarão disponíveis no período de 19/09/2019 a 27/09/2019, 
na secretaria da sala dos professores, aos interessados que preencherem os 
requisitos abaixo: 
 
1 – Estar regularmente matriculado nos cursos de Enfermagem (6º período ao 8º 
período) ou Psicologia (6º período ao 9º período) 
3 – Possuir disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais para participar da elaboração 
e execução de atividades externas e internas pertinentes à liga. Sendo que as reuniões 
serão quinzenais; 
4 – Ter disponibilidade de estar no projeto por 01 ano, sem interrupção. 
 
I – NÚMERO DE VAGAS 
 
Serão oferecidas 12 vagas para ligantes na LASAM, sendo distribuídas conforme cada 
curso:  
 
Enfermagem: 6 vagas 
Psicologia: 6 vagas 
 
Ainda, o cargo de Diretor de Finanças será ofertado após o processo seletivo dentre 
os aprovados, sendo enquadrado para o cargo o candidato que obtiver melhor 
apresentação para tal.  
 
II – ATO DE INSCRIÇÃO 
 
No Anexo A deste edital está disponibilizada ficha de inscrição, que deve ser 
adequadamente preenchida pelo candidato e entregue a secretaria da sala dos 
professores no período de 19/09/2019 a 27/09/2019.  
 
Deve ser entregue juntamente com a ficha de inscrição, grampeado a mesma, uma 
cópia do histórico escolar de todos os períodos cursados, que pode ser obtido através 
da impressão do boletim do Portal do Aluno ou solicitado a Secretaria Acadêmica para 
fins de Iniciação Científica.  
 
O candidato é responsável pela veracidade e autenticidade dos dados informados no 
momento da inscrição. 
 
III – SELEÇÃO  
 
Todas as etapas referentes ao processo seletivo acontecerão no dia 30/09/2019 às 16h 
na sala D5 03. A seleção será composta por duas etapas, sendo a primeira definida por 
aplicação de prova teórica de questões objetivas sobre conhecimentos de saúde mental 
e a segunda por entrevista para conhecimento do interesse do candidato e análise 
curricular. 



 
O candidato deverá comparecer ao local de seleção portando caneta esferográfica de 
cor azul ou preta.  
 
Quanto à pontuação, o valor total desta seleção será de 100 pontos, sendo a entrevista 
e análise curricular com valor de 40 pontos e prova teórica com valor total de 60 
pontos. 
 
Será excluído do processo seletivo o candidato que for flagrado, utilizando-se de 
qualquer meio, visando a burlar a prova, ou fizer, em qualquer fase ou documento, 
declaração falsa ou inexata. 
 
A bibliografia sugerida para revisão e estudo dos assuntos contidos na prova teórica 
consiste no Caderno Humanizado SUS: Saúde Mental, (p. 85 a 105 e p. 197 a 213) 
que está disponível no link a seguir:  

CADERNO HUMANIZADO SUS SAUDE MENTAL.pdf
 

 
 
IV – RESULTADOS 
 
A relação de classificados será divulgada no dia 01/10/2019. Será afixada a relação na 
sala dos professores e divulgada pelas redes sociais do Centro Acadêmico de 
Enfermagem (CAENF), no Instagram (@caenfunivale) e Liga Acadêmica de Saúde 
Mental (@lasamunivale).   
 
Será divulgado o nome dos 10 (dez) candidatos que possuírem maior nota no processo 
seletivo, tornando-se excedentes os 05 últimos colocados, que automaticamente 
entrarão em lista de espera para o preenchimento das possíveis vagas que possam 
surgir, caso haja desistência ou não cumprimento das funções previamente 
estabelecidas no Estatuto da Liga por algum candidato aprovado.  
 
V – DESEMPATE 
 
Em caso de empate no resultado da prova objetiva, o critério utilizado será a avaliação 
curricular do candidato, avaliada em entrevista.  
Em caso de não preenchimento das vagas oferecidas, a Coordenação da LASAM 
avaliará se haverá ou não necessidade de início de outro processo seletivo para o 
preenchimento das vagas de ligantes. 
 
 

19/09 Lançamento do edital 

19/09 a 27/09 Processo de inscrição 

30/09 
Processo seletivo (Prova objetiva + 

Entrevista) 

01/10 Divulgação do resultado 

07/10 Reunião com os ligantes aprovados 

 
 
 
 
 
 
 

Governador Valadares, 19 de Setembro de 2019. 
Coordenação da Liga Acadêmica de Saúde Mental 



 
 

ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 
LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE MENTAL (LASAM/UNIVALE) 

 
Nome completo: _________________________________  Curso: (  ) Enfermagem (  ) Psicologia 
 
Período: ______   Matrícula: ______   RG: __________________    CPF: ____________________ 
 
Endereço: ___________________________________________  Cidade: ____________________ 
 
Telefone de contato: (__) _______ - _______           E-mail: _______________________________  
 

 
Assinatura do candidato: _______________________________________ 

 
 

Governador Valadares, _____ de Setembro de 2019 
 
 

 
 

 
 
 
 
  


