
 

 

  

 

 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO - 1º SEMESTRE/2018 

LIGA ACADÊMICA DE TREINAMENTO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO 

REALÍSTICA (SIMULIGA) 

A Liga Acadêmica de Treinamento de Habilidades e Simulação Realística 

(SIMULIGA) é a primeira liga em caráter multiprofissional da FAMINAS-BH, e seu 

objetivo é desenvolver as qualidades dos alunos na área do treinamento de habilidades e 

simulação realística. Além disso, temos como metodologia a utilização do estágio no 

SIMULAB e aulas quinzenais para aumentar o conhecimento prático e teórico do 

estudante nessa área. 

A Diretoria da Liga Acadêmica de Treinamento de Habilidades e Simulação Realística 

em Saúde (SIMULIGA) da Faculdade de Minas (FAMINAS-BH) faz saber aos 

interessados sobre a realização do concurso para admissão de novos membros para as 

atividades da Liga.  

1-DAS ATIVIDADES DA LIGA  

 Aprofundamento teórico e prático de temas propostos através de discussão de casos 

clínicos e artigos científicos.  

 Organização de jornadas acadêmicas, simpósios e eventos científicos relacionados;  

 Apresentação de trabalhos em Congressos e periódicos;  

 Cumprimento de atividades internas no SIMULAB como atuação em cenários, 

acompanhamento dos docentes. 

 Execução de projetos de extensão para a comunidade FAMINAS; 

 Promover Cursos de capacitação para os membros e acadêmicos da área da saúde; 

 Produção de artigos científicos de caráter original ou revisão de literatura.  

 As reuniões teóricas dos membros da Liga são quinzenais aos sábados de 9 às 11:00 

horas sendo este passível de mudanças de acordo com a disponibilidade dos membros.  

 

 

2-DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

 

 

A seleção será realizada para os alunos que estejam regulamente matriculados de qualquer 

período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Biomedicina, Farmácia e Nutrição. 

Serão ofertadas ao todo 17 vagas sendo que 5 vagas são destinadas aos acadêmicos do 

curso de Medicina, 5 vagas destinadas ao de Enfermagem, 2 vagas destinadas aos 

acadêmicos do curso de Farmácia, 3 vagas destinadas ao curso de Biomedicina e 2 vagas 

destinada aos acadêmicos do curso de Nutrição.  

Caso não sejam preenchidas as vagas determinadas para cada curso, estas serão 

preenchidas conforme classificação no processo seletivo. 

O candidato que ingressar na SIMULIGA, deverá permanecer pelo período mínimo de 1 

(um) ano, a fim de receber o certificado. 

Todos os candidatos devem ter disponibilidade para cumprimento de carga horária 

semanal de 3hs para atuar em cenários de simulação realística como profissionais, 

pacientes e/ou familiares. Essas horas serão distribuídas conforme escala a ser definida e 

o candidato ingressante pode fazer trocas conforme política interna, mas precisa cumprir 

sua carga dentro de cada mês corrente.  

Além desta carga horária semanal as horas restantes serão completadas com os encontros 

teóricos realizados conforme horário descrito anteriormente e eventos externos da 

SIMULIGA nos quais o candidato ingressante deve ter participação mínima conforme 

escala. 

 

3-INSCRIÇÃO 

As inscrições devem ser feitas a partir das 00:00h do dia 28/02/2018 às 23:00 h do dia 09 

de março de 2018.  

O valor da taxa de inscrição por aluno é R$10,00 (dez reais) e o pagamento deve ser 

efetuado no dia do processo seletivo na mesa de credenciamento. 

O candidato interessado deve se inscrever no link do google docs  

O candidato receberá um e-mail de confirmação concluindo sua inscrição. O processo 

seletivo irá ocorrer no Laboratório de Treinamento de Habilidades e Simulação Realística 

- SIMULAB da FAMINAS-BH, às   9 h do dia 10/03/18.  

 

4-PROCESSO SELETIVO 



 

 

 

O processo seletivo ocorrerá em TRÊS ETAPAS, ambas no dia 10/03/18 às 9h no 

SIMULAB da FAMINAS-BH. 

 

4.1 – Da primeira etapa 

 

A primeira etapa consistirá em uma prova contendo 10 questões de múltipla escolha 

sendo 5 questões referente ao tema de segurança do paciente e 5 questões de BLS. Haverá 

1 questão discursiva acerca de uma temática da atualidade do senso comum das equipes 

de Saúde. Nessa etapa o candidato deverá discursar, em no máximo 10 linhas, sobre o 

tema apresentando, de forma coerente e coesa, utilizando a norma culta da língua 

Portuguesa. OS CANDIDATOS DEVERÃO TRAZER LÁPIS E BORRACHA E 

DISPORÃO DE 50 MINUTOS PARA CONCLUSÃO DA ETAPA. No final serão 

somados os quesitos e será emitida a nota do candidato sendo a somatória dos quesitos 

30 pontos 

 

4.2 – Da segunda etapa 

A segunda etapa consistirá de uma PROVA PRÁTICA na qual o candidato deverá 

solucionar uma questão, apresentada por meio de um cenário de simulação realística. O 

cenário consistirá em uma situação crítica do cotidiano das profissões das ciências da 

saúde, sendo necessário o uso de ferramentas de habilidades de comunicação comum a 

todas as profissões, sem a exigência de conhecimento específico de uma classe. O 

CANDIDATO TERÁ À SUA DISPOSIÇAO 1 MINUTO PARA SE INTERAR DA 

QUESTÃO E 5 MINUTOS EXECUTÁ-LA DENTRO DO CENÁRIO. 

TODOS os candidatos responderão a mesma questão e serão avaliados por meio de check 

list objetivo padrão, ou seja, se apresentarem ou realizarem o quesito esperado pontuam 

na questão. O candidato ainda pode remediar um quesito e pontuar metade do valor 

estipulado para ele. No final serão somados os quesitos e será emitida a nota do candidato 

sendo a somatória dos quesitos 10 pontos. 

 

4.3-  Da terceira etapa  

A terceira etapa consistirá na realização de uma entrevista com a presidência e 

coordenação pedagógica da liga. Nesta entrevista serão avaliadas a trajetória acadêmica 

do candidato (trazer um currículo de preferência lattes), seu perfil e disponibilidade. O 

aluno será pontuado em 10 pontos. 

 

4.4 - Os únicos pertences que os candidatos devem trazer e portar são: Documento de 

identidade com foto, lápis preto e borracha, o SIMULAB possui apontadores, não é 

permitido ao aluno trazer. NÃO será permitido o uso de lapiseira. O candidato NÃO 

deve usar nenhum tipo de adorno (brincos, anéis, pulseiras). 



 

 

Ao candidato não será permitido a permanência no local de prova portando aparelhos 

eletrônicos tais como: bip, telefone celular, calculadora, pager, walkman, rádio receptor, 

gravador, ou qualquer outro aparelho eletrônico. 

Todos os candidatos serão divididos em grupos, os quais farão a prova ao mesmo tempo. 

Os demais candidatos aguardarão a chamada concentrados em salas reservadas, pois não 

podem ter contato com candidatos que já fizeram a prova. A ordem dos grupos será 

definida por sorteio, situações especiais serão avaliadas pela diretoria. 

Os candidatos passarão por detector de metais, sendo passível a necessidade de retirar 

algum item da vestimenta para conferência (exemplo: cinto ou calçado). 

Será excluído deste processo seletivo o candidato que:  

 Apresentar-se após o horário ou turno estabelecido para o início da prova; 

 Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

 For surpreendido durante a realização da prova em comunicação com 

outras pessoas, ou utilizando-se de livros, notas e qualquer outro impresso 

não permitido, bem como quaisquer aparelhos eletrônicos.  

5 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

A SIMULIGA reserva-se o direito de alterar as datas, horários e locais de realização das 

provas previstas deste Edital, bem como de cancelar o Concurso, por motivos fortuitos 

ou de força maior, a critério da própria Liga. Em qualquer desses casos, porém, a 

SIMULIGA avisará com antecedência.  

6- CLASSIFICAÇÃO 

A nota final será obtida pela soma das notas das duas etapas. A classificação será efetuada 

por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos. 

Em caso de empate, terá preferência o candidato que obter maior pontuação na segunda 

etapa. Ainda assim, persistindo o empate, será analisado o período no qual estejam 

matriculados os candidatos, tendo preferência aquele que estiver em período a frente.  

7-RESULTADO 

O resultado do processo seletivo será divulgado na página do facebook da liga. Os 

candidatos aprovados serão informados pela diretoria da SIMULIGA FAMINAS-BH 

sobre o início das atividades da liga. 

Caso o candidato aprovado não assuma a vaga, será convocado o próximo, seguindo 

rigorosamente a lista de classificação. 



 

 

8- DÚVIDAS  

E-mail: simuliga@gmail.com 

 


