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1. APRESENTAÇÃO:  

 

A LAEO-UESPI abordará temas referentes à Enfermagem Obstétrica com o 

intuito de aprofundar e contribuir com o ensino, pesquisa e extensão nessa 

instituição de ensino superior, incentivando os acadêmicos de enfermagem do 

estado do Piauí a desenvolverem o     cuidado com qualificação, humanização e 

holismo as gestantes e complicações relativas à sua saúde, aprimorando os 

conhecimentos e o envolvimento acadêmico em atividades    relacionadas a 

pesquisa, extensão e possibilitando, a longo prazo, a formação e capacitação de 

profissionais qualificados. 

Desse modo, a Diretoria da Liga Acadêmica de Enfermagem em Obstetrícia, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, que abre vagas para 

a seleção de acadêmicos que desejam atuar como ligantes da LAEO.  

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

As atividades serão desenvolvidas de forma on-line nas segundas-feiras de forma 

quinzenal, sendo que a cada três aulas virtuais teremos um encontro presencial no 

CCS/UESPI (FACIME), localizado à rua Olavo Bilac, 2335 – Centro (sul), 

Teresina – PI às 18:30h. As aulas práticas da liga serão desenvolvidas na 

Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) marcadas posteriormente no 

decorrer das aulas. Terá certificação de 100 horas para os membros ligantes. Ao 

final da liga, cada ligante poderá ter até três faltas em suas atividades, que 

iniciarão na semana seguinte após o resultado do processo seletivo e seguirão 

respeitando o calendário acadêmico da UESPI. O aluno será desligado da liga caso 

ultrapasse o número de faltas permitidas. No decorrer da LAEO, os ligantes serão 

divididos em grupos e desenvolverão atividades práticas na Maternidade Dona 

Evangelina Rosa, com apresentação de trabalho ao final de um ano na LAEO das 

atividades executadas na maternidade. 

 

 

 



 

 

3. VAGAS: 

 

Serão disponibilizadas 12 vagas para alunos do Curso de Enfermagem, sendo 7 

vagas para estudantes da UESPI e 5 vagas para estudantes de outras instituições 

de ensino superior da cidade de Teresina-PI. 

 

 

4. INSCRIÇÕES: 

 

Poderão realizar a inscrição: 

 

 Acadêmicos de Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo 

Ministério da Educação, regularmente matriculados nos cursos presenciais 

de Enfermagem. 

 

 Ter cursado a disciplina de Saúde da Mulher ou correspondentes 

curriculares. 

 

Para se inscrever o candidato deverá enviar para o e-mail uespilaeo@gmail.com 

das 8h do dia 30/05/2022 as 18h do dia 03/06/2022, contendo as seguintes 

informações: 

 

 Nome completo; 

 Curso e período; 

 IES; 

 E-mail 

 Telefone para contato; 

 Anexo A: comprovante de matrícula atualizado no formato PDF; 

 Anexo B: histórico acadêmico com o Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA) ou Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), no formato PDF; 

 Anexo C: Carta de Intenção para a sua entrada na Liga e suas percepções 

sobre a temática. 

 

5- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

 Análise do IRA ou CRA 

 Análise da média da disciplina de Saúde da Mulher. 

 Análise da carta de intenção. 

 

Obedecendo a seguinte fórmula:   IRA+MÉDIA DA DISCIPLINA / 2  

 

Obs: Seus objetivos para adentrar na liga também serão analisados através 

da carta de intenção. 

 

mailto:uespilaeo@gmail.com


6- CRITÉRIO PARA DESEMPATE: 

 

 Candidato (a) de período/bloco mais elevado; 

 Candidato (a) com maior IRA ou CRA; 

 Candidato (a) com maior média na disciplina de Saúde da Mulher. 

 

7- DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  

 

 A divulgação do resultado final acontecerá nas redes sociais da LAEO 

@laeouespi no dia 08/06/2022. 

 

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Ao realizar a inscrição o (a) candidato (a) concorda com as propostas da 

LAEO, elencadas neste edital. 

 Candidatos que enviarem para o e-mail dado incompletos ou sem algum 

anexo serão automaticamente desclassificados. 

 Inscrições realizadas fora do prazo estipulado não serão aceitas. 

 Não nos responsabilizamos pelo envio incorreto/incompleto dos dados no 

momento da inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

ANEXO I -  CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

ATIVIDADE DATA 

Período de inscrições 30/05/2022 a 03/06/2022 

Divulgação do resultado final  08/06/2022 

Aula inaugural 13/06/2022 

                                                                                                        *Sujeito a alterações 

 

ANEXO I I -  REFERÊNCIAS: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Decreto de Lei n° 94.406/87. 
Regulamenta a Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986. Diário Oficial da 
União, Brasília: 1987. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n° 7.498/86. Dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília: 1986.  

REZENDE J.; MONTENEGRO C.A.B. Obstetrícia. 14ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan: 2018.  

SANTANA, A.C.D.A. Ligas acadêmicas estudantis: o mérito e a 
realidade. Revista Medicina, v.45, n.1, p.96-98, 2012 
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