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PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MEMBROS EFETIVOS 

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E ANESTESIA DE 

PEQUENOS ANIMAIS - LICPA  

Edital n° 001/2019  

  

  

A Liga Acadêmica de Clínica Médica, Cirúrgica e Anestesia de Pequenos 

Animais vinculada ao Departamento das Clínicas sediada na cidade universitária 

Paulo IV na Universidade Estadual do Maranhão, no uso de suas atribuições, torna 

público aos interessados que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para 

admissão de membros efetivos, cujas normas e diretrizes serão regidas por meio 

deste Edital nº 001/2019.  

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

1.1.  O processo seletivo é destinado aos estudantes do curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão (Campus Paulo IV), da cidade 

de São Luís, devidamente regularizados e matriculados nas instâncias 

competentes.  

  

1.2. A inscrição dos candidatos implicará o conhecimento e a tácita aceitação 

das normas e condições estabelecidas neste Edital nº 001/2019, sob as quais não 

poderão alegar desconhecimento.  

  

1.3. A realização do Processo Seletivo fica sob a responsabilidade da 

Comissão de Processo Seletivo da Liga Acadêmica de Clínica Médica, Cirúrgica e 

Anestesia de Pequenos Animais, a qual tem a incumbência de prover os recursos 

necessários à realização do mesmo, bem como prestar demais informações a ele 

relacionadas, além de providenciar e coordenar as ações inerentes à sua execução.  
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2. DAS VAGAS  

  

2.1. Serão oferecidas 8 (oito) vagas. Destas, 3 (três) vagas para membros 

da diretoria e 5 (cinco) vagas para ligantes, sendo destinadas aos alunos 

devidamente matriculados do curso de Medicina Veterinária da Universidade 

Estadual do Maranhão, Campus Paulo IV (São Luís – MA).  

  

2.2. Os candidatos excedentes que atenderem aos critérios de classificação 

regidos por este edital irão compor uma lista de espera com validade até a 

realização de um novo processo seletivo. E apenas serão convidados a se 

tornarem membros efetivos, de acordo com a demanda das atividades da LICPA.  

  

3. DAS INSCRIÇÕES  

  

3.1. As inscrições serão realizadas mediante ao preenchimento do formulário 

online, disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7kIz5x92GfxUEMcfVxClOp2gkIMAz

Y7UGwK8wAOf6ylSFKg/viewform, que deverá ser preenchido e anexado os 

documentos solicitados (Comprovante de Matrícula e Histórico Escolar - disponíveis 

no SIGAA – UEMA)  

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. O processo seletivo será constituído de uma prova de admissão de 

acordo com o número de vagas pré-estabelecidas pela diretoria da LICPA. 

 

4.2. A prova de admissão será realizada no dia 15 de outubro de 2019 

(terça-feira), às 16:00hrs, (Local a definir).  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7kIz5x92GfxUEMcfVxClOp2gkIMAzY7UGwK8wAOf6ylSFKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7kIz5x92GfxUEMcfVxClOp2gkIMAzY7UGwK8wAOf6ylSFKg/viewform
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4.3. Os resultados da prova de admissão serão divulgados no mural do 

Departamento das Clínicas do curso de Medicina Veterinária da UEMA (Campus 

Paulo IV) e nas redes sociais no dia 18 de outubro de 2019 (sexta-feira). 

 

4.4. A prova terá duração de 60 min/1h (uma hora), sendo vetada qualquer 

tentativa de extensão da mesma.  

  

4.5.  Na avaliação irão ocorrer de questões objetivas e/ou subjetivas (no total 
de 12 questões). Os temas das questões poderão abordar anatomia veterinária, 
anestesiologia veterinária, técnicas cirúrgicas e cirurgia veterinária. 

 
  4.5.1. As questões da prova objetiva e subjetivas são baseadas em: 

anatomia do coração e músculos, padrão e fios de sutura, classificação de estado 
físico ASA, medicações pré-anestésicas, eixo hipotálamo-hipófise e potencial de 
ação.  

 Tratado de Anatomia Veterinária – K. M. Dyce 

 Anestesiologia e Analgesia em Veterinária – Lumb & Jones 

 Cunningham Tratado de Fisiologia Veterinária – Bradley G. Klein 
 
4.6. Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos e/ou quaisquer outros 

materiais de consulta durante a realização das provas, sendo que estes devem ser 

devidamente guardados antes do seu início. O candidato será automaticamente 

desclassificado caso seja constatada qualquer postura que vise a fraudar a 

legitimidade do processo seletivo. Será de responsabilidade somente dos fiscais de 

prova o julgamento sobre cada situação.  

 

4.7. Na hipótese de ser anulada qualquer questão da prova, seu valor será 

computado em favor de todos os candidatos.  

 

4.8. Os candidatos que atingirem no mínimo 70% de acertos na prova 

objetiva e/ou subjetiva serão aprovados, passando para a segunda etapa de 

seleção.  
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4.9. A segunda etapa constará de uma entrevista realizada com o candidato 

à membro classificado na primeira etapa, iniciando no dia 22 de outubro (terça-

feira), às 11:40hrs, no Departamento da Clínicas. A ordem das entrevistas será 

divulgada juntamente com o resultado da prova de admissão.  

 

 4.9.1 Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios:  

 1º: Maior coeficiente de rendimento; 

 2º: Maior desempenho na entrevista. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

5.1. Nos casos em que este Edital for omisso, a Comissão de Processo 

Seletivo da LICPA decidirá a questão.  

 

  

São Luís, setembro de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

______________________ 

Vívian Barbosa Penha Freire 

Presidente LICPA 


