
 

 
 

EDITAL 36/2020 
 

Coordenadoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (CPPE) 
Coordenação de Enfermagem 

 

 
LIGA ACADÊMICA DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA 

TRANSPLANTE 

 

 
Dispõe sobre o processo seletivo 

de membros da Liga Acadêmica 

de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplantes – LADOTx do 

Centro Universitário de Juazeiro 

do Norte. 

 

 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante - 

LADOTx, junto ao curso de Enfermagem do Centro Universitário de Juazeiro do 

Norte, comunica aos interessados que as inscrições para o processo seletivo da 

Liga estão abertas do dia 24/10 até 31/10 do corrente ano. 

Art. 2º A realização do processo seletivo está a cargo da Direção da Liga 

Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – LADOTx, 

juntamente ao seu Conselho Orientador. A estes cabem planejar, coordenar e 

executar o processo seletivo, bem como divulgar todas as informações 

pertinentes ao processo seletivo. 

 

CAPÍTULO II – DO PROCESSO SELETIVO 

 
Art. 3º O presente edital objetiva a seleção de candidatos a membros da Liga 

Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante - LADOTx para o 

desenvolvimento de atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão pelo período de 

doze (12) meses. 

Art. 4º O processo seletivo está aberto a todos os discentes devidamente 

matriculados nos cursos da área da saúde que tenham cursado ou estejam 



 

cursando a disciplina de Anatomia Humana I e que estejam cursando do 1º ao 

8º semestre no Centro Universitário de Juazeiro do Norte – UNIJUAZEIRO. 

Art. 5º A seleção de membros será realizada em duas etapas: 

 
I. Realização de uma redação dissertativa com o seguinte tema: “Doação 

de Órgãos e Tecidos e seus Principais Desafios” que deverá seguir o 

arquivo em PDF e deverá ser encaminhado para o e-mail: 

ligaladotx@gmail.com no período de 24/10 a 31/10; 

II. Uma entrevista com a presidência da Liga Acadêmica de Doação de 

Órgãos e Tecidos para Transplantes – LADOTx. 

 

CAPÍTULO III – DAS VAGAS E INSCRIÇÕES 

 
Art. 6° Serão ofertadas oito (8) vagas mais cadastro reserva a serem 

preenchidas entre os voluntários que desejem participar da Liga Acadêmica de 

Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – LADOTx.  

Art. 7º As inscrições serão realizadas no período de 24/10 a 31/10 de 2020 

através de um formulário que será disponibilizado por meio de uma publicação 

do Instagram oficial da liga @ladotx.unijuazeiro. Dúvidas poderão ser sanadas 

através dos contatos (88)9.8168-3878 e (88)9.8145-9709. 

 

CAPÍTULO IV – DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Art. 8º Serão classificados os (as) candidatos (as) cujos textos demonstrem 

maior coerência, que não apresentem fuga ao tema e que tenham maior 

domínio de conteúdo. O resultado da primeira etapa será divulgado por meio 

do Instagram do projeto (@ladotx.unijuazeiro) no dia 07/11/2020. 

Art. 9º Obtendo a classificação na avaliação do texto dissertativo, o (a) candidato 

(a) estará apto (a) para a segunda etapa: a entrevista com a presidência da Liga 

Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – LADOTx, a qual 

irá ser avaliado seus conhecimentos sobre a temática da doação de órgãos sob 

a escrita de seu texto dissertativo. A entrevista será realizada via Google Meet 

no dia 13/11/2020, a partir das 14h. O link para acesso será disponibilizado 

horas antes do horário marcado previamente no e-mail cadastrado pelo (a) 

candidato (a) no ato de sua inscriação para o processo seletivo, sendo de inteira 

mailto:ligaladotx@gmail.com


 

responsabilidade do (a) candidato (a) a inserção de e-mail válido e a checagem 

do mesmo para futuras atualizações. 

Art. 10º A Direção da Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplante, juntamente ao CPPE, publicará a lista geral de classificação do 

processo seletivo no dia 14/11/2020 no Instagram do projeto 

(@ladotx.unijuazeiro) e no site da UNIJUAZEIRO (http://unijuazeiro.edu.br). 

 

CAPÍTULO V – DA ADMISSÃO 

 
Art. 11º A admissão dos classificados será efetuada pela Liga Acadêmica de 

Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – LADOTx junto a 

UNIJUAZEIRO em data a ser divulgada através de ordem de serviço expedida 

pela mesma e homologada no CPPE. 

 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 12º A Direção da Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes – LADOTx divulgará, se necessário, normas complementares às 

estabelecidas no presente edital, através de notas oficiais publicadas nos murais 

dos cursos e no site da UNIJUAZEIRO. 

Art. 13º A Direção da Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes – LADOTx, 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. 14º Compete à Direção da Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplantes – LADOTx baixar instruções complementares referentes a 

cada processo seletivo e decidir sobre os casos omissos. 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 
 

DATA ETAPA 

24/10 a 31/10 Inscrições para o processo 

seletivo da Liga 
 

24/10 a 31/10 Processo de recebimento dos 

textos dissertativos (1ª Etapa) 

07/11 Divulgação do resultado da 1ª 

Etapa 

13/11 Entrevistas (2ª etapa) 

14/11 Divulgação do resultado oficial 

 

 

*As datas poderão ser alteradas, se necessário. Caso haja alguma 

alteração, a diretoria da Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplante – LADOTx informará a mudança de maneira 

antecedente. 

 

 
Juazeiro do Norte, 21 de outubro de 2020. 


