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A Liga Acadêmica Multidisciplinar De Atenção A Saúde (LAMAS) da 

Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ), torna público para os que se 

fazem interessados, o presente Edital que tem por finalidade, regulamentar 

através de Processo Seletivo, a admissão de Membros efetivos para a 

LAMAS, desta IES, tendo em vista o perfil de interesse do ingressante para 

desempenhar as funções cabíveis constantes no Estatuto Regulador da 

LAMAS. Vale ressaltar, que este Edital possui vigência somente em tempo 

determinado e unicamente predestinado para os fins que nele foram 

competidos. A presidência e as diretorias das quais integram a LAMAS, têm 

a incumbência de desenvolver e realizar o Processo Seletivo para Admissão 

de Membros efetivos. É de suma relevância que o candidato leia 

atenciosamente todos os quesitos deste Edital, que não serão em hipótese 

alguma, alterados ou contestados.  

 

Dulce Quadros Pereira 

Presidente da LAMAS 

  



A Liga Acadêmica Multidisciplinar De Atenção A Saúde (LAMAS) faz 

saber aos interessados que, no período de 13 de fevereiro ao dia 19 de 
fevereiro de 2018, estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo - 

2018 da LAMAS, para ingresso no 1° semestre de 2017 em todas as 
atividades promovidas pela  LAMAS no decorrer do presente ano.  

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo será executado pela Diretoria Executiva da 
LAMAS.  

1.2. A seleção para provimento de vagas no curso e nas atividades 
ofertadas pela LAMAS. compreenderá:  

a) Carta eletrônica de intenção do candidato discorrendo a motivação do 
seu pedido de ingresso na LAMAS.( 

https://goo.gl/forms/14LMHHWpVVRVnKmW2 ). 
b) Avaliação de documentação comprobatória do período e faculdade em 
que o inscrito cursa, e o boletim do candidato do semestre de 2017.2 a qual 

será analisada pelos membros da diretoria da LAMAS. 
 b.1) Discentes que ingressaram neste ano terão sua avaliação por meio de 

entrevista no dia 20 de fevereiro na ESAMAZ Municipalidade. 
 

1.3. A inscrição no processo seletivo pode ser feita por qualquer pessoa 
interessada e de qualquer IES. 

  
2. DAS VAGAS  

2.1. Os candidatos serão selecionados segundo a carta de intenção e o seu 
boletim, que deve conter medias acima de 7,5.  

2.2 O número de vagas ofertadas serão de 30 vagas no total para membros 
efetivos. 
2.2. Todos os ligantes terão direito de participarem das atividades teóricas e 

práticas da LAMAS.  
2.3 Em caso de empate o modo classificatório será feito pelas maiores 

notas dos candidatos em questão.  
 

3. DAS INSCRIÇÕES  
3.1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, com membros da 

Diretoria da LAMAS, no período de 22 de fevereiro ao dia 27 de 
fevereiro de 2018. Para validação das mesmas, faz-se necessário ao 

candidato estar comprovadamente quite com as condições abaixo.  
a) Matrícula efetivada na sua IES.  

b) Pagamento da taxa referente à inscrição, não havendo, sob nenhuma 
justificativa, isenção, devolução ou mesmo alteração da quantia.  

c) O valor das inscrições será no valor de R$ 15,00.  

https://goo.gl/forms/14LMHHWpVVRVnKmW2


3.2. As inscrições serão realizadas na sala 14 da ESAMAZ campus 

Municipalidade. 

4. Disposições Gerais Referentes a LAMAS  

4.1) A LAMAS terá a duração de um ano, com reuniões mensais na sexta 

feira no período da tarde na ESAMAZ Municipalidade. 

4.2) O candidato devera mostrar disponibilidade para estar nas 

reuniões, caso contrario a homologação da sua inscrição será vetada. 

4.3) Para o candidato ganhar a carga horária da LAMAS (60H) deverá 

entregar o Projeto Integrador(PI) ao final da turma deste ano. 

 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1. Serão incorporados neste Edital, para todos os efeitos, quaisquer 

Editais Complementares que vierem a ser publicados pela LAMAS.  
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria da LAMAS.  

5.3. A inscrição do candidato ao Processo Seletivo 2018 implicará a 
aceitação de todos os termos deste Edital.  

 

 

Belém, 06 de FEVEREIRO de 2018. 


