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INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA A LIGA ACADÊMICA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER – LAESM 

 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual do 

Tocantins (Unitins), por meio do Curso de Enfermagem – CâmpusAugustinopólis, torna 

público o Edital para a seleção de alunos(as) da Unitins - CâmpusAugustinopólis, 

interessados(as) em atuar voluntariamente junto aoProjeto de Extensão LIGA 

ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER – LAESM. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Mulher (LAESM), vinculada ao curso de 

Enfermagem – Câmpus Augustinópolis da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), é 

uma associação civil e científica livre, de duração ilimitada, sem fins partidários e lucrativos, 

que reúne docentes, graduandos e outros profissionais com comum interesse na área da Saúde 

da Mulher. 

1.2 A criação da LAESM justifica-se pela importância do aprofundamento teórico-científico 

no que se diz respeito aos cuidados à mulher em todas as esferas de saúde, considerando 

ocontexto sociocultural, vulnerabilidades, os direitos sexuais e reprodutivos e demais 

necessidades de saúde. 

1.3 O preenchimento das vagas para membros da LAESM será regido por este Edital, estando 

aptos a participarem do processo seletivo, discentes de Enfermagem da Unitins/Câmpus 

Augustinópolis, independentemente do período.  

1.4As atividades da Liga serão realizadasde forma remota, utilizando-se de tecnologias 

digitais, durante o período de suspensão das aulas presenciais da Unitins, em razão da 

pandemia da covid-19,cabendo alteração em caso de retorno. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1 O ensino, a pesquisa e a assistência no desenvolvimento acadêmico dos estudantes de 

Enfermagem no âmbito da saúde da mulher e suas áreas deatuação; 

2.2 Promoçãoeincentivoàs atividadesdenaturezaextensionista,quevisemoaprimoramentoda 

formação universitária de seus membros na temática da saúde damulher; 

2.3 Desenvolvimento de produções científicas voltadas para a saúde da mulher e seus 

diversos eixos em ciência etecnologia. 
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3. DAS NORMAS E INSCRIÇÕES 

 

3.1Poderão se inscrever discentes de Enfermagem – Câmpus Augustinópolis, devidamente 

matriculados(as), que estejam frequentando regularmentesuas atividades acadêmicas; 

3.2 As inscrições serão on-line através do e-mail: laesmunitins@gmail.com;  

3.3 A inscrição deverá ser realizada por meio do envio das seguintesdocumentações: 

 

a) Carta de Intenção (ANEXO I); 

b) Comprovante de Matrícula no semestre; 

c) Cópias: RG e CPF; 

d) Currículo Lattes. 

 

3.4As inscrições serão realizadas no período de 09 a 16 de abril, por meio doenvio da 

documentação informada no item anterior; 

3.5O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela autenticidade 

dos documentos apresentados na inscrição; 

3.6 Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados em formato PDF; 

3.7 Não haverá cobrança de taxa de inscrição; 

3.8 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições após o prazo contado noCronograma 

deste Edital; 

3.9 O acompanhamento, execução e divulgação de todas as etapas do cronograma serãode 

responsabilidade da coordenação da Liga. 

 

4. DAS VAGAS E SELEÇÃO 
 

4.1 Serão destinadas ao processo seletivo 06 (seis) vagas para membros efetivos; 

4.2 O processo seletivo será composto por uma única etapa de caráter eliminatório, segundo 

os seguintes critérios: 

 

a) Carta de intenção – 40 pontos; 

b) Participação em Projetos de Extensão – 30 pontos; 

c) Desenvolvimento de pesquisas na área de saúde da mulher – 20 pontos; 

d) Participação em cursos e/ou participação em eventos relacionados à temática da Liga – 10 

pontos. 

 

4.3 A carta de intenção será avaliada segundo a clareza na expressão das intenções e/ou 

argumentos apresentados, gramática e estrutura textual. 

4.4 Os critérios de desempate serão, respectivamente: 

 

a) Candidatos de maior período; 

b) Idade mais elevada. 

Obs: A pontuação será de acordo com cada atividade, podendo exceder os 100 pontos. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
 

5.1 O processo seletivo simplificado será regido por este Edital, conforme cronograma de 

atividades a seguir: 
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ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital de Seleção Simplificada 08 de abrilde 2021 

Prazo para recebimento das inscrições 09de abril a 16 de abril de 2021 

Publicação do Resultado Preliminar 20de abril de 2021 

Prazo para interposição de recursos 

(laesmunitins@gmail.com) 

20 de abril a 21 de abril de 2021 

Publicação do resultado da análise dos recursos(se 

houver) 

23de abril de 2021 

Publicação do Resultado Final 27 de abril de 2021 

Reunião de apresentação com os novos membros 

(Aula Inicial) 

30 de abril de 2021 

 
5.2O acompanhamento, execução e divulgação de todas as etapas do cronograma serão de 

responsabilidade da coordenação da Liga, com apoio da Coordenadoria de Extensão e 

Desenvolvimento Social da Proex. 

 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

6.1 O resultado da seleção dos membros, além da publicação na Página de Concursos e 

Seleções do Portal da Unitins (https://www.unitins.br/concursos/publico), será divulgado 

também no perfil do Instagram da LAESM (@laesmunitins); 

6.2 Caberá interposição de recurso, impetrado pelo(a) inscrito(a), contra o resultado 

preliminar da seleção, dentro do prazo estabelecido no cronograma, por meio do e-mail: 

laesmunitins@gmail.com; 

6.3 Os recursos interpostos serão avaliados pela coordenação da Liga e o resultado divulgado, 

conforme previsto no cronograma. 

 

7. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA LAESM 

 

7.1As atividades da Liga com os novos membros selecionados iniciarão no mês de maio e 

serão realizadasquinzenalmente, de forma remota, durante o período de suspensão das 

aulas presenciais da Unitins, cabendo alteração em caso de retorno; 

7.2O(A) integrante deverá ter disponibilidade para participar das reuniões e será avaliado(a) 

mediante participação nas atividades da Liga; 

7.3O(A) participante deverá ter, no mínimo, 75% de frequência; 

7.4 Os ligantes que tiverem frequência e participação adequadas receberão certificado ao 

final, sendo que o período mínimo para esse pedido é de seis (6) meses; 

7.5O(A) integrante deverá confeccionar um produto acadêmico semestralmente; 

7.6 O não cumprimento das normas do Estatuto poderá corroborar na exclusão do integrante a 

qualquer momento; 

7.7 Demais informações e cronograma de atividades serão estabelecidos entre os membros da 

Liga, posteriormente à seleção dos constituintes. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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8.1A validade da seleção será de 15 dias, a contar da data da divulgação do Resultado Final e, 

neste prazo, candidatos excedentes poderão ser convocados para substituírem eventuais 

desistentes; 

8.2Todos os candidatos aprovados deverão comparecer na primeira reunião da LAESM, sem 

falta. A ausência não justificada será considerada desistência e as vagas remanescentes serão 

preenchidas de acordo com a lista de excedentes; 

8.3 O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, oficializando o 

cancelamento e desligamento da LAESM, não sendo permitido o trancamento para reingresso 

posterior; 

8.4 Os classificados serão considerados membros efetivos da LAESM e estarão 

automaticamente sujeitos ao estatuto da mesma; 

8.5As dúvidas sobre este Edital poderão ser encaminhadas e esclarecidas pelo e-

maillaesmunitins@gmail.com; 

8.6 Todos os casos omissos a este Edital serão analisados pela Diretoria da LAESM em 

Assembleia Deliberativa convocada para tal fim. 

 

 

 

 
Augustinópolis – TO, 08 de abril de 2021. 

 

 

 

Assinatura eletrônica 

KYLDES BATISTA VICENTE 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

 

 

 

 

 
Assinatura eletrônica 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

Ato nº 820-NM 
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EDITAL PROEX Nº 05/2021 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA A LIGA ACADÊMICA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER – LAESM 

 

 

ANEXO I 

CARTA DE INTENÇÃO 

 

Eu,__________________________, aluno(a) regular matriculado(a) no Curso de 

Enfermagem, do Câmpus Augustinópolis, tenho interesse em participar das atividades da Liga 

Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Mulher. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

(RELATE OS MOTIVOS QUE DESPERTARAM O SEU INTERESSE DE FAZER PARTE 

DA LAESM) 

 

 

 

Cidade/Estado, ______ de _____________de _____. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura 
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