
                                                                              

                                                                  

 

 

 

EDITAL N˚ 33/2020 

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS DA LACOSFAR 

 

A Diretoria da Liga Acadêmica de 

Cosmetologia Farmacêutica – 

LACOSFAR torna público, aos alunos 

do Curso de Farmácia, que estão abertas 

as inscrições para a seleção de membros 

no período entre 31/08/2020 e 

14/09/2020, as quais serão regidas pelas 

disposições do presente edital. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Os candidatos aprovados na seleção de membros da Liga Acadêmica de 

Cosmetologia Farmacêutica (LACOSFAR) do Centro Universitário de Juazeiro do 

Norte, irão 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 LACOSFAR, podendo exercer novas funções na diretoria ou continuar atuando 

como colaborador.  

Art. 3˚ A realização do processo seletivo está a cargo da Direção da Liga Acadêmica 

de Cosmetologia Farmacêutica juntamente ao seu Conselho Orientador. A estes cabe 

planejar, coordenar e executar o processo seletivo, bem como divulgar todas as 

informações pertinentes ao certame. 

 

 

 



                                                                              

 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 4º O presente edital objetiva a seleção de candidatos a membros da 

LACOSFAR para o desenvolvimento de atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão 

pelo período de 12 (doze) meses. 

 

Art. 5º O processo seletivo está aberto a todos os alunos regularmente matriculados no 

curso de Farmácia do Centro Universitário de Juazeiro do Norte - UNIJUAZEIRO a 

partir do 5ª semestre.   

CAPÍTULO III 

DAS VAGAS E INSCRIÇÕES 

 

Art. 6º Serão ofertadas quatro (04) vagas a serem preenchidas entre voluntários que 

desejam participar da LACOSFAR. 

 

Art. 7º As inscrições serão realizadas através do formulário de inscrição disponível 

no link: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbV1ck9Aj2DJ0nuAo90SLSdUO0Pc

jTYU5nVwvvthOAUZriDA/viewform?usp=sf_link), no qual deverá ser preenchido 

por completo, incluindo o anexo da carta de intenção e do histórico escolar em 

formato PDF. 

 

§- O modelo da carta de intenção está disponíviel no final do edital. Em caso de 

dúvidas e para mais informações, entre em contato com os diretores da LACOSFAR 

pelo email: lacosfarunijuazeiro@gmail.com. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SELEÇÃO 

Art. 8º A seleção dos membros será composta por duas etapas: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbV1ck9Aj2DJ0nuAo90SLSdUO0PcjTYU5nVwvvthOAUZriDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbV1ck9Aj2DJ0nuAo90SLSdUO0PcjTYU5nVwvvthOAUZriDA/viewform?usp=sf_link
mailto:lacosfarunijuazeiro@gmail.com


                                                                              

 

 

I) Avaliação da Carta de Intenção e Histórico Acadêmico; 

II) Entrevista. 

 

Art. 9º A carta de intenção deverá ser enviada para o email da LACOSFAR 

(lacosfarunijuazeiro@gmail.com) junto com o histório escolar no formato de pdf após o 

preenchimento do formulário de inscrição.  

 

Art. 10º A carta de intenção será avaliada utilizando os seguintes critérios: Motivação, 

disponibilidade de tempo, experiências acadêmicas, afinidade com a área de 

cosmetologia e comprometimento.  

 

Art. 11º A nota final será dada pela soma do rendimento na carta de intenção, histórico 

e entrevista. A nota da entrevista terá valor de 50% da composição da nota total, sendo 

reservados 30% da nota final para o rendimento na carta de intenção e 20% do histórico 

escolar. 

Art. 12º Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 

a) Maior pontuação na entrevista; 

b) Aqueles que cursarem semestres superiores. 

 

CAPÍTULO V 

CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 13º Os 10 (dez) primeiros colocados, de acordo com a avaliação da carta de 

intenção, serão convocados para entrevista a ser realizada pela direção da LACOSFAR 

de modo virtual, através da plataforma digital Google Meet.  

 

Art. 14º A data da entrevista será informada com antecedência por email aos 

selecionados e também pelas mídias sociais da LACOSFAR.  

 



                                                                              

 

 

 

 

Art.15º A entrevista será realizada com dois representantes da Diretoria da 

LACOSFAR e, pelo menos, um representante do Conselho Orientador, tornando-se 

de caráter eliminatório (em caso de ausência do participante, será eliminado). 

 

Art. 16º Os resultados serão divulgados até o dia 28/09/2020 via email e através do site 

da UNIJUAZEIRO (https://unijuazeiro.edu.br) e redes sociais da LACOSFAR.  

CAPÍTULO VI 

ADMISSÃO 

 

Art. 17º A admissão dos classificados será efetuada pela Liga Acadêmica de 

Cosmetologia Farmacêutica - LACOSFAR, junto a UNIJUAZEIRO, em data a ser 

divulgada através de ordem de serviço expedida pela mesma e homologada no 

NUEP. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18º A Direção da Liga Acadêmica de Cosmetologia Farmacêutica divulgará, 

se necessário, normas complementares as estabelecidas no presente edital, através 

de notas oficiais publicadas nos murais dos cursos, no site da UNIJUAZEIRO e 

nas redes sociais da LACOSFAR. 

 

Art. 19º A Direção da LACOSFAR, caso julgue necessário, poderá abrir um novo 

período de inscrição para vagas remanescentes ofertadas neste processo seletivo, 

mediante a publicação de ordem de serviço. 

 

Art. 20º Compete à Direção da LACOSFAR, baixar instruções complementares 

referentes a cada processo seletivo e decidir sobre os casos omissos. 

 

 



                                                                              

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

DATA ETAPA 

31/08/2020 a 14/09/2020 Inscrição para seleção da Liga 

21/09/2020 Classificação parcial 

25/09/2020 Entrevista 

28/09/2020 Resultado Final 

*As datas poderão sofrer alterações, cujo necessário. Caso haja alguma mudança, a 

Liga Acadêmica de Cosmetologia informará previamente. 

  

 

Juazeiro do Norte, 01 de setembro de 2020 

 

 

 

José Marcondes Macedo Landim 

Reitor 

  



                                                                              

 

 

 

 

ANEXO I 

CARTA DE INTENÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________ candidato(a) a vaga de 

participante da Liga Acadêmica de Cosmetologia Farmacêutica - LACOSFAR da 

UNIJUAZEIRO, em nível de _________________ (Acadêmico do semestre........), 

apresento a seguir minhas intenções em relação a LACOSFAR. 

 

A carta de intenção precisa apresentar as seguintes informações: 

 

(1) Motivos pelos quais escolheu a LACOSFAR, suas expectativas em relação à 

Liga e seus objetivos; 

(2) Disponibilidade de tempo; 

(3) Experiências acadêmicas (estágio, monitoria e outros); 

(4) Observações que julgue relevante citar. 


