
 
 

 

 

 

 

 

Edital 28/2019 

 

Seleção para admissão de membros para a LAAC 

 

O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, Professor JOSÉ MARCONDES 

MACEDO LANDIM no uso de suas atribuições regimentais e considerando as demais 

legislações pertinentes, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de 

Seleção para admissão de membros para a LAAC 

 

PREÂMBULO 

A Diretoria da Liga Acadêmica de Análises Clínicas – LAAC torna público aos 

estudantes do curso de Farmácia da Faculdade de Juazeiro do Norte, que estão abertas 

as inscrições para admissão de membros. 

Sendo uma entidade sem fins lucrativos, com duração ilimitada, a Liga Acadêmica de 

Análises Clínicas é organizada por acadêmicos e professores do curso de Farmácia da 

Faculdade de Juazeiro do Norte, filiada à coordenação de extensão. 

A Liga tem como fins primários divulgar conhecimentos na área de análises clínicas, 

tendo o objetivo de resgatar a relação clínico-laboratorial, estimular a realização de 

atividades de cunho científico e promover a integração acadêmica com a comunidade. 

Para tal fim, serão realizadas atividades integradoras, como atividades em ensino e 

extensão. 

 

Disposições preliminares 

A participação no processo seletivo é exclusiva aos alunos que estejam matriculados e 

cursando entre o 2º ao 8º semestre do curso de Farmácia. 

Das vagas 

Serão oferecidas oito (08) vagas para participação na LAAC como membros efetivos, 

por um período de um ano e seis meses. Estarão desligados aqueles alunos que 

terminarem o nono semestre ou que já tenham completado um ano e seis meses de 

atividade. 

 

 

 



setembro



 
 

 

Disposições finais 

Os novos membros serão apresentados à LAAC em Assembleia Geral na qual deverão 

comparecer todos os novos integrantes. O local e hora serão divulgados com 

antecedência. 

O não comparecimento à Assembleia desclassifica automaticamente o novo membro, 

assumindo então a vaga o candidato que estiver em primeiro na suplência. 

 

Juazeiro do Norte, 07 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Marcondes Macêdo Landim 

Diretor Geral da FJN 



 
 

 

SELEÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE ANÁLISES CLÍNICAS - LAAC 

FICHA DE INSCRIÇÃO                                                                                   

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome completo:................................................................................................................ 

Sexo: F ( ) M ( ) Nascimento......./......./........... Estado civil: ...................... 

Identidade:................................ 

Semestre: ......................................................................................................... 

Número da matrícula:.............................................................................. 

Endereço: ........................................................................................................................... 

Número: ............... Complemento: ................................................................................... 

Bairro: ................................. Cidade: ............................. UF: ........... CEP: .................... 

Tel. Residencial: ( ) ..................................Cel. ( ) ....................................................... 

E-mail: ......................................................................................... 

 

 

Eu declaro meu interesse em participar da seleção da LAAC 2019 – 2020, li e concordo com as 

normas estabelecidas no edital publicado no site da FJN:  

 

 

________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

Nº:  


