
 

 

LIGA ACADÊMICA DE FITOTERAPIA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JUAZEIRO 

DO NORTE 

EDITAL 002/2021 

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS DA LAFITO 
 

A Diretoria da Liga Acadêmica de Fitoterapia - LAFITO torna público aos 
alunos dos cursos de Farmácia, Nutrição, Medicina Veterinária e Enfermagem que 
estão abertas as inscrições para admissão de membros, no período entre os dias 
01 e 10 de março de 2021, as quais serão regidas pelas disposições do presente 
Edital. 

 
 
                                       CAPÍTULO I  

                                              DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art 1° Serão oferecidas 6 vagas para participação na LAFITO como membros 
efetivos para desenvolver atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão pelo período 
de um ano. 

 
Art 2º Após o término do período das atividades estabelecidas no edital, os 
candidatos aprovados poderão renovar a participação como membro das atividades 
da LAFITO, podendo exercer novas funções na diretoria ou continuar atuando como 
colaborador. 
 

Art 3º A participação no processo seletivo abrange os alunos regularmente 
matriculados nos cursos de Farmácia, Nutrição, Enfermagem e Medicina Veterinária 
a partir do 3º semestre. 

 

 
                                                    CAPÍTULO II  

                                    INSCRIÇÕES 
 
Art 4º As inscrições serão realizadas através de um formulário online, disponível no 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceIcmt-L-
zjJD4TeDkpR6JoM_oDMMFRjSeRfgs3FUNo1rPgg/viewform?usp=sf_link 
 
Art 5º As inscrições serão realizadas no período entre os dias 01 e 10 de março de 
2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceIcmt-L-zjJD4TeDkpR6JoM_oDMMFRjSeRfgs3FUNo1rPgg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceIcmt-L-zjJD4TeDkpR6JoM_oDMMFRjSeRfgs3FUNo1rPgg/viewform?usp=sf_link


 

 
 
                                                      CAPÍTULO III 

                             PROCESSO SELETIVO 

 
Art 6º Para inscrever-se no processo seletivo, se estabelece, como pré-requisito, 
estar devidamente matriculado no curso de Farmácia, Nutrição, Enfermagem e 
Medicina Veterinária cursando a partir do 3º semestre. 
 

A seleção dos membros será composta por duas etapas: 

 
Art 7° A primeira etapa consiste na resolução de questionário presente no formulário 
de inscrição, que irá avaliar os seguintes critérios:  habilidades pessoais, 
disponibilidade, motivação e experiências acadêmicas dos candidatos. 
 
Art 8º A segunda etapa consiste na realização de uma entrevista com os candidatos 
que forem aprovados na análise dos formulários de inscrição, e será realizada 
através do Google Meet.  
 
Art 9º A pontuação final será dada pela soma das notas do formulário e da entrevista.  
 
Art 10º Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 
 
           a) Maior pontuação na entrevista; 
           b) Aqueles que cursarem períodos superiores. 

 
 
                                                      CAPÍTULO IV 

    CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 Art 11° Os 8 (oito) primeiros colocados, de acordo com a análise do formulário de 
inscrição, serão convocados para entrevista virtual.  
 
 Art 12º A divulgação do resultado parcial dos candidatos aprovados na análise do 
formulário de inscrição será realizada no dia 12/02/2021 nas mídias sociais da 
LAFITO.  

 
Art 13º A entrevista será realizada por dois representantes da Diretoria da LAFITO 
no dia 15/03/2021 e, em caso de ausência do candidato, este será desclassificado. 
  
Art 14º Os resultados finais serão divulgados no site da instituição e mídias sociais 
da LAFITO no dia 17 de março de 2021. 
 
 
 



 

 
                                     CAPÍTULO V 
                             DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art 15° A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à 
Liga será avisada com antecedência. 
 
 Art 16º A vinculação do participante será de forma voluntária, não gerando nenhum 
tipo de remuneração das atividades desenvolvidas pelos alunos. 
 

CRONOGRAMA 
 

 
ETAPA 

DATA 

Período de Inscrições 01/03/2021 a 10/03/2021 

Resultado Parcial 12/03/2021 

Entrevista 15/03/2021 

Divulgação do Resultado Final 17/03/2021 

 
As datas poderão sofrer alterações, caso seja necessário. Caso haja alguma 
alteração a Liga Acadêmica de Fitoterapia informará a mudança 
 
 

Juazeiro do Norte – CE,03 de março de 2021. 


