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EDITAL N˚01/2017 – LAFAC 
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE NOVOS MEMBROS – LAFAC 

 
A Liga Acadêmica de Farmácia Clínica do Vale do São Francisco – LAFAC é 

uma instituição civil sem fins lucrativos, com duração ilimitada, sede e foro na 

cidade de Petrolina - Pernambuco. Formado por discentes do curso de 

Farmácia da UNIVASF, apresenta caráter não religioso, apolítico, possuindo 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial. 

 

A diretoria da Liga Acadêmica de Farmácia Clínica do Vale do São Francisco, 

no uso de suas atribuições estatutárias, torna público que estão abertas as 

inscrições para admissão de novos membros, as quais serão regidas pelas 

disposições do presente edital. 

 

1. Das Disposições Preliminares. 
1.1 As inscrições serão realizadas sob a supervisão da Diretoria da 

LAFAC. 

 

2. Das Formas e Condições de Participação. 
2.1 A participação no processo seletivo é exclusiva aos alunos 

regularmente matriculados no curso de Farmácia da UNIVASF, que tenham 

cursado no mínimo as disciplinas de Introdução à Farmácia e Farmácia 

Social e no máximo cursando o oitavo período no atual semestre.  

 

3. Da Disponibilidade de Vagas. 

3.1 Serão oferecidas 10 (dez) vagas, entre elas vagas imediatas e 

cadastro de reserva, para participação na LAFAC como membro efetivo, 
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sendo dado ao mesmo o direito de participação na LAFAC com essa 

denominação no período de um ano, com direito a certificação conforme 

norma da PROEX-UNIVASF. O título será revalidado após o término das 

atividades da liga, mediante avaliação da diretoria da LAFAC. 

 

4. Das Inscrições. 
4.1 As inscrições serão realizadas através do envio de uma ficha de 

inscrição (ANEXO 1), carta de intenção (ANEXO 2) e histórico escolar em 

formato PDF para o email da LAFAC (lafac.univasf@gmail.com). Os anexos 

estarão disponívies no site da LAFAC 

(http://lafacunivasf.wixsite.com/inicio/selecao-de-membros.). Dúvidas e 

informações pelo email: lafac.univasf@gmail.com. 

 

5. Da Seleção dos Candidatos. 
5.1 A seleção será realizada em duas etapas:  avaliação da carta de 

intenção e entrevista. 

5.2 A carta de intenção deverá ser enviada para o email da LAFAC 

(lafac.univasf@gmail.com) junto com a ficha de inscrição do candidato e o 

histório escolar. 

5.3 Os 15 (quinze) primeiros colocados, de acordo com a avaliação da 

carta de intenção, serão convocados para entrevista a ser realizada pela 

direção da LAFAC. 

5.4 A carta de intenção será avaliada utilizando os seguintes critérios: 

Motivação, disponibilidade de tempo, experiências acadêmicas, afinidade 

com o curso e comprometimento.    

5.5 A nota final será dada pela soma do rendimento na carta de 

intenção e entrevista. A nota da entrevista terá valor de 50% da composição 

da nota total, sendo reservados 50% da nota final para o rendimento na carta 

de intenção. 
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5.6 A data e local das entrevistas serão informados com antecedência 

por e-mail aos selecionados. 

5.7 Serão classificados os 10 (dez) primeiros colocados pela ordem 

total de pontuação da nota final.  

5.8 Os candidatos classificados serão chamados de acordo com a 

necessidade da Liga, respeitando a ordem de classificação. 

5.9 Os recursos das cartas de intenção deverão ser apresentados à 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo via email 

(lafac.univasf@gmail.com) em até no máximo 24 horas após a divulgação do 

resultado parcial. 

5.10 Em caso de empate, será classificado o candidato que possuir o 

maior rendimento na primeira etapa do processo seletivo. Caso persista o 

empate, será classificado aquele que estiver cursando o período mais 

avançado. 

 

6. Dos Resultados. 
6.1 Os resultados serão divulgados até o dia 12 (doze) de Março de 

2017 via email e através do site (http://lafacunivasf.wixsite.com/inicio) e redes 

sociais. 

 

7. Das Disposições Finais. 

7.1 Os novos membros serão apresentados à LAFAC em Reunião 

Ordinária na qual deverão comparecer todos os novos integrantes 

selecionados. O local e hora serão divulgados com antecedência. 

7.2 O candidato que não comparecer a Reunião Ordinária sem 

justificativa plausível, ficará sujeito a desclassificação de acordo com a 

avaliação da direção da LAFAC. 

7.3 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato 

conhece as presentes instruções e de que aceita as condições da inscrição, 
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tais como se acham no presente Edital e que tem conhecimento quanto ao 

Estatuto da LAFAC. 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria da LAFAC. 

 

8. Cronograma. 
8.1 Inscrição – 14/02/2017 a 19/02/2017; 
8.2 Análise das cartas de intenção – 19/02/2017 a 23/02/2017; 
8.3 Resultado Parcial – 26/02/2017; 
8.5 Recursos: 26/02/2017 a 28/02/2017; 

8.4 Entrevistas: 06/03/2017 a 10/03/2017; 
8.6 Resultado Final: 12/03/2017. 

 

 

Petrolina, 13 de Fevereiro de 2017. 

 
 
 

____________________ 
Isaias de Lima Florentino Júnior   

(Presidente LAFAC) 
 

 
 
 
 

_______________________ 
Daniel Tenório da Silva 

(Coodenador da LAFAC) 
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ANEXO 1 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MEMBRO EFETIVO LAFAC 

 
Nome: XXX 
 
CPF: XXX 
 
Período: XXX 
 
Email: XXX@XXX.com 
 
Telefone: XXX 
 
Endereço: XXX, nºXX – Bairro XXX , CEP: XXX-XXX – XXX-XX 
 
Disponibilidade de Tempo (Especificar dia da semana e turno): XXXXX. 
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ANEXO 2 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

CPF:XXX.XXX 
 
XXXX 
 
 


