EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2018.1
LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA MÉDICA - FASB

MANUAL DO CANDIDATO

A Liga Acadêmica de Clínica Médica da Faculdade São Francisco de Barreiras (LACM-FASB) tem a
satisfação de realizar o seu processo seletivo para seleção de novos membros no período de 2018.1.
As inscrições terão início no dia 09/04/2018 e terminarão às 23h59min do dia 23/04/2018. Para
provimento dos novos membros serão seguidas as condições estabelecidas neste edital.

1) OBJETIVO:
A LACM tem como finalidade fomentar a crescente busca pelo conhecimento por parte dos
seus integrantes nas diversas áreas clínicas, permitindo uma formação teórico-prática generalista,
ampla e correta de como proceder com um paciente. Para isso, a liga busca dar enfoque principalmente
aos temas que não são muito abordados durante a faculdade e, através de discussões de casos clínicos,
analisar o paciente como um todo. Assim, discutimos desde a anamnese, passando pelo exame físico
e a partir daí estabelecemos as suspeitas diagnósticas para seguir com o plano diagnóstico mais
coerente e definir uma abordagem terapêutica correta.

2) INFORMAÇÕES GERAIS
2.1) INSCRIÇÃO:

As inscrições serão realizadas pessoalmente na FASB através dos diretores Jordão Aires
Lustosa da Cruz e Izabela Cristina Rios de Col, devendo o candidato preencher a ficha de inscrição
contendo NOME, SEMESTRE e EMAIL PARA CONTATO, até às 23:59 do dia 23/04/2018.
2.2) VALOR DA INSCRIÇÃO

Para realizar a inscrição no processo seletivo 2018.1 da LACM o candidato deverá efetuar o
pagamento no valor de R$10,00 no ato da matrícula, tendo assim, confirmada a sua inscrição.
2.3) VAGAS:

Serão disponibilizadas 10 vagas a todos os candidatos inscritos.
Dessas 10 vagas, obrigatoriamente, 2 candidatos da turma B deverão ser selecionados a fim de
compor a diretoria da LACM.
Deste modo, se os 10 candidatos com maior score forem todos da turma A, apenas os 8 primeiros serão
selecionados, e duas vagas serão preenchidas pelos dois candidatos da turma B com maior score.

A partir de então, o primeiro candidato da turma B escolherá o cargo que deseja ocupar, e o segundo
candidato ocupará o outro cargo disponível (Diretor de extensão e segundo diretor de comunicação).

Com exceção a essa situação (Mais de 8 candidatos aprovados serem todos da turma A), continua a
valer a regra de que os dois candidatos da turma B com maior score terão o direito de optar por compor
ou não a diretoria da LACM, tendo o maior colocado o direito de escolher o cargo primeiro.
2.4) PRÉ-REQUISITOS:

Os candidatos devem ser acadêmicos de Medicina matriculados na Faculdade São Francisco
de Barreiras, estando, no mínimo, regularmente matriculados no 3º semestre, e estando cursando a
disciplina de Semiologia Médica. Além disso, devem possuir disponibilidade para reuniões semanais
que ocorrerão às quartas-feiras das 18h30min às 19h30min na Faculdade São Francisco de Barreiras.
Eventualmente o horário ou o dia da atividade da liga pode ser alterado, de acordo com a necessidade
e disponibilidade de todos os ligantes.
3) CRONOGRAMA:
09/04/2018 - Lançamento do edital;
09/04/2018 – Abertura das inscrições no Processo Seletivo;
23/04/2018 - Data limite para inscrição no Processo seletivo;
28/04/2018 - Prova;
01/05/2018 - Data para divulgação do resultado;
02/05/2018 - Data limite para divulgação do resultado;
02/05/2018 - Sessão inaugural para os novos membros.
4) SOBRE A PROVA:
4.1) DISPOSIÇÃO GERAL:

O processo seletivo será realizado através de uma prova constituída de 15 questões objetivas e
uma questão discursiva. As questões objetivas serão correspondentes a patologias frequentes no dia a
dia do profissional da clínica médica, sendo elaboradas pelo Professor preceptor da LACM Dr.
Rodrigo Melo do Espírito Santo. Em relação a questão subjetiva, essa será desenvolvida e corrigida
pelo professor mestre Igor Madeira.

4.2) INFORMAÇÕES DE DATA, LOCAL E HORÁRIO:

 Data: 28 de abril de 2018.
 Horário: 9h-11h.
 Local: Faculdade São Francisco de Barreiras (A sala de realização da prova será divulgada dias
antes da realização da mesma, conforme disponibilidade da instituição).

4.3) TEMAS A SEREM ABORDADOS:

Serão abordados os seguintes aspectos: definição, epidemiologia, etiologia, fisiopatologia,
manifestações clínicas, diagnósticos diferenciais e tratamento dos temas listados abaixo:

1. Tuberculose Pulmonar
2. Insuficiência Cardíaca Aguda
3. Infecções do trato urinário

Além de exigir conhecimento prévio do aluno acerca da anamnese e exame físico do paciente.

5) DA PONTUAÇÃO DA PROVA:

A prova terá uma pontuação de 16 pontos, sendo atribuída nota de 1 ponto para cada questão
objetiva, bem como a discursiva.
A partir da comparação dos escores serão selecionados os candidatos aprovados no Processo
Seletivo LACM 2018.1.
6) DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

Caso haja empate entre os candidatos, será selecionado o candidato que obtiver maior nota na
questão subjetiva.
Caso continue a haver o empate, será selecionado o candidato que for mais velho.
Em caso de persistência do empate, será selecionado o candidato que tiver realizado a sua
inscrição primeiro.

6) REFERÊNCIAS RECOMENDADAS:

III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Diretrizes para Infeccções Urológicas da European Association of Urology – EAU, traduzida sob
supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia
Semiologia Médica - Celmo Celeno Porto -7ª Edição

7) CONTATO DA LIGA

Qualquer dúvida adicional, favor entrar em contato com o e-mail da liga:
lacmfasb@gmail.com

Para tais fins, declara-se aberto oficialmente o edital do processo seletivo da LACM FASB
2018.1.

Barreiras-BA, 26 de março de 2018

