
 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA A LIGA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 

ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

A Liga de Urgência e Emergência em Enfermagem (LUREEN) faz saber que estarão 

abertas as inscrições para 20 vagas para novos membros. Esta desenvolve atividade 

extracurricular que visa ampliar e atualizar estudos voltados à Urgência e Emergência, 

em parceria com outros cursos de graduação e instituições municipais e privadas. Essa é 

constituída por discentes e professores da Universidade Federal de Uberlândia, tendo 

como objetivo desenvolver atividades voltadas para pesquisa, ensino e extensão.    

Professor orientador: Ricardo Gonçalves de Holanda. 

1. Das inscrições: 

1.1 Período de inscrição: 16 a 19 de agosto de 2016. 

1.2 Local de inscrição: Diretório Acadêmico do Curso de Graduação em Enfermagem 

– UFU. Telefone de contato: 34 9123 3176 (Rayany Cristina)/ 34 9205 

2017(Bruna Duarte). Horário: 11:00 às 14:00 

1.3 Taxa de inscrição: Será cobrada uma taxa de R$5,00 sendo efetuado no momento 

da inscrição. 

2 Vagas: Todas as vagas são para membros participantes, as quais terão validade de um 

semestre, após concluído o segundo semestre como participante, o candidato 

aprovado assumirá o cargo de membro efetivo. 

3 Deveres dos membros participantes: 

I – Frequentar, no mínimo, 75% das reuniões e nas atividades para as quais for 

designado; pela Liga de Enfermagem em Urgência e Emergência (LUREEN). 

II – Participar nas reuniões científicas, eventos promovidos pela LUREEN; 

III – Seguir o regulamento da LUREEN. 

IV- Integrar equipes de pesquisa constituídas pela LUREEN. 

4 Pré-requisitos e documentos para inscrição: 

4.1- Alunos devidamente matriculados no Curso de Graduação de Enfermagem 

que tenha concluído com aproveitamento a disciplina de Anatomia Humana ou 

discentes da Escola Técnica de Saúde que tenha concluído o primeiro semestre. 

4.2 – Documentos necessários: formulário de inscrição (anexo I), uma cópia do 

histórico. 

 

 

 

 

 

Av. Amazonas s/nº - Bloco 4K – Campus Umuarama Uberlândia - MG - CEP 

38400-902 - Sala 137; Fone: (034) 3218-2409 e-mail: 

ligaurgenciaemergencia@hotmail.com ou profrgh@yahoo.com.br 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

FACULDADE DE MEDICINA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

LIGA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM 

 

 
 



 

 

 

5. Seleção: O processo seletivo será composto por duas etapas: 

      5.1 – Análise da documentação entregue, onde será analisado se cumpre os pré-

requisitos (FASE ELIMINATÓRIA). 

     5.2 – A avaliação será composta por 15 questões objetivas e 5 discursivas, sendo 

realizada no dia 14 de setembro às 18:00 às 19:30. Será ofertado um curso preparatório 

como subsídio para o processo seletivo, o mesmo será realizado nos dias 24 e 25 de 

agosto, no horário das 18:00 às 20:00, não tendo caráter eliminatório.  

6. Da divulgação dos resultados: 

    6.1. Os resultados da seleção dos membros da Liga de Urgência e Emergência em 

Enfermagem será dia 17 de setembro na página da LUREEN : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010816052562&fref=tsx 

7. Disposições Gerais: 

    7.1. Os aprovados no processo de seleção deverão obrigatoriamente participar da 

primeira reunião de acolhimento dia 21 de setembro às 18:00. 

   7.2. Os candidatos aprovados deverão ter disponibilidade nas quartas-feiras às 18:00, 

sendo este o horário das reuniões semanais.  

 

 

 Uberlândia, 09 de agosto de 2016     

 

Rayany Cristina de Souza 

Diretora geral 
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Professor Orientador 
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