
 
 

 

 
 

SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS PARA A LIGA ACADÊMICA DE GÊNERO 

E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (LAGIST) 

 

 
A Liga Acadêmica de Gênero e Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(LAGIST), grupo formado por estudantes da UNIFOR, orientados pelas 

professoras Simone Paes de Melo, Marilene Alves Oliveira Guanabara, Naiza 

do Nascimento Ferreira e Maria Alix Leite Araújo. 

Esta é uma liga multidisciplinar que conta com acadêmicos do Centro de 

Ciência da Saúde (CCS) da Universidade de Fortaleza que se interessem pela 

temática. 

 
 

 
1. DA ABERTURA 

A LAGIST, da Universidade de Fortaleza, comunica aos acadêmicos que estão 

abertas as inscrições para o processo seletivo de novos membros efetivos. 

 
 

 
2. PRÉ – REQUISITO: 

• Estar devidamente matriculado em um curso de graduação do CCS da 

Universidade de Fortaleza; 

• Ter Performance Média Global (PMG) igual ou superior a 7.0; 

• Dispor de quatro (4) horas semanais para a realização das atividades e 

reuniões voltadas para a liga. 

 
 

 
3. DA CERTIFICAÇÃO 

Receberá a certificação o aluno que estiver dentro do limite de frequência, 

sendo 75% presente nas reuniões e eventos da liga, com participação ativa. 

Fora do limite esclarecido, o aluno só receberá declaração com sua carga 

horária que esteve presente. 



4. DAS INSCRIÇÕES: 

Serão realizadas de 08 a 29 de agosto de 2019. 

 

 
A inscrição deverá ser iniciada pelo e-mail lagistunifor@hotmail.com, onde o 

candidato deverá enviar a ficha de inscrição que está anexada no edital e o 

motivo do interesse em participar da LIGA LAGIST. 

Os candidatos deverão entregar a documentação exigida (histórico escolar e 

currículo lattes) no dia 30/08/2019, no dia da primeira fase de seleção. 

 

 
5. DAS VAGAS: 

Serão ofertadas dez (10) vagas para membros efetivos. Não haverá vaga para 

suplente. 

 

 
6. DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo será composto de duas (02) fases assim descritas: 

 

 
6.1 Primeira Fase (Eliminatória) 

Prova presencial dia 30 de agosto de 2019. 

O local e horário serão divulgados através do e-mail da liga, após inscrição. 

 

 
6.2 Segunda Fase (Classificatória) 

Análise do histórico e currículo lattes. 

 

 
7. DO RESULTADO: 

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 31 de agosto de 

2019, através do e-mail disponibilizado na ficha de inscrição. 

O resultado da segunda fase (final) será divulgado no dia 03 de setembro de 

2019 através da listagem enviada por e-mail e/ou ligação aos aprovados e 

também fixada na coordenação do CCS. 
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APÊNDICE A 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO LAGIST – UNIFOR 

 

 
Nome completo: 

CPF: 
RG: 
Curso Matricula: Período: 
Telefone: E-mail: 

Quais outros horários fora a sexta você tem para a LAGIST? 

Exemplo: ab tarde de quinta // ef manhã de segunda 

 

 
Interesse em participar da LAGIST 


