DEPARTAMENTO DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM BIOMEDICINA
LIGA ACADÊMICA DE BIOMEDICINA - LABIOMED

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA LIGA
ACADÊMICA DE BIOMEDICINA (LABIOMED) DA UNINASSAU RECIFE,
CAMPUS GRAÇAS
A coordenação do Curso de Biomedicina da UNINASSAU RECIFE,
Campus GRAÇAS no uso de suas atribuições, torna pública a realização de
processo seletivo de 10 (dez) vagas para o ingresso na Liga Acadêmica de
Biomedicina (LABIOMED) para o período de 12 meses, a partir da data da
divulgação do resultado final desta seleção.
A LABIOMED tem como objetivo promover atividades de ensino,
pesquisa e extensão, agregando a formação acadêmica aos alunos
participantes, bem como em práticas sociais extraclasse.
Estarão aptos a se inscreverem os discentes regularmente matriculados
a partir do terceiro período do curso de Biomedicina da UNINASSAU RECIFE,
Campus GRAÇAS. O processo seletivo constará de análise curricular e
realização de prova escrita.
As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica através
do
preenchimento
do
formulário
de
inscrição
via
link
https://forms.gle/EaPKesTz28PRpUJS6, e submissão para o email
labiomed.uninassau@gmail.com do comprovante de matrícula no semestre de
2019.1, cópia do histórico escolar emitido pelo Portal Acadêmico durante o
período de inscrição neste processo seletivo, e cópia de um documento de
identificação oficial com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho,
carteira de habilitação ou passaporte). O período de inscrição será de
11/04/2019 à 02/05/2019 até às 17:00h.
A prova escrita será aplicada no Bloco E da UNINASSAU Recife,
Campus Graças, no dia 16/05/2019, às 16h, e terá duração de até 60 minutos.
O não comparecimento no horário estipulado implicará na eliminação do
candidato. Não serão permitidas contestações ou revisões da prova escrita e
não caberá nenhum recurso sobre resultado final da seleção. O resultado será
divulgado em até quinze da data de realização da prova escrita.
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A classificação dar-se-á através do cálculo da média entre as notas da
prova escrita e a média global do aluno. Serão desclassificados os candidatos
que obtenham média inferior a 7,0 (sete).
Este edital entra em vigor a partir da presente data.

Recife, 11 de abril de 2019.
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Profa. Evellyne de Oliveira Figueirôa
Coordenadora do Curso de Biomedicina

