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A Coordenação do Grupo de Estudos em Neurociência Aplicada (Grupo Neuro), no uso de suas 

atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para ingresso 

de acadêmicos de graduação na LANA-Iespes no 1º semestre do ano de 2018 a partir do mês de 

Maio, obedecendo às condições constantes neste edital. 

I. DA INSCRIÇÃO  

Período: 19 de Março a 06 de Abril de 2018.  

Local: secretaria do Campus II do Iespes, localizado no endereço TV Antônio Justa, S/Nº, com D. 

Santana.  

Horário das inscrições: 14 as 17h e das 18:30 as 21:30h.  

Valor: 10 Reais. 

Documentos necessários: 

- cópia da Identidade/Registro Geral 

- 1 foto 3x4 

- comprovante de matrícula 

II. DO PROCESSO SELETIVO O processo seletivo da LANA será composto por duas fases que 

somadas totalizarão 100 pontos: 1° fase – Prova com 20 questões objetivas, cada questão valerá 04 

pontos, totalizando 80 pontos. 2°fase – entrevista (20 pontos). Apenas os 30 primeiros colocados da 

1°fase estarão aptos para a 2° fase. Além disso, o candidato terá que ter no mínimo 50 pontos na 

prova objetiva para prosseguir à fase seguinte. 

OBS: os alunos que participam do Grupo Neuro, e que tiverem 75% de frequência no primeiro ciclo 

de atividades, terão atribuídos a sua nota de prova, 10% do valor da nota obtida. 

A nota final será composta tanto pela soma das notas obtidas na 1° fase e na 2° fase. Serão ofertadas 

20 vagas para o ingresso na Liga, sendo 17 vagas reservadas aos alunos do Iespes, e 3 vagas aos 

alunos de outras Instituições de Ensino Superior. Sendo assim, os candidatos que obtiverem as 20 

melhores notas finais estarão aptos para ingressar na LANA-Iespes. 

Local da prova: A 1°fase será realizada no dia 14/04/2018, no horário de 9h às 11h, no Campus II 

do Iespes, TV Antônio Justa, S/Nº, bairro do Caranazal. O tempo de realização da prova será de 2 

horas, não podendo o candidato retirar-se da sala antes de decorridos 30 (trinta) minutos de seu 

início e os três últimos candidatos os deverão permanecer até que o último candidato conclua a 

prova. A 2° fase será realizada no dia 20/04/18, começará no horário de 17:30h, no mesmo 

endereço. As salas de ambas as fases serão definidas e identificadas. 

O candidato pode utilizar relógio analógico durante a prova. O candidato não poderá, sob pena de 

eliminação do processo: a) Prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; b) Agir 

com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de 

aplicação das provas; c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, 

incorrendo em comportamento indevido durante a realização do Exame; d) Se comunicar, durante 

as provas, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; e) Portar 

lápis, lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos, anotações e quaisquer dispositivos 

eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 

smartphones, tablets, ipods®, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios digitais, alarmes de 
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qualquer espécie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e 

mensagens; f) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em 

qualquer etapa do Exame; g) Utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do Exame; h) 

Se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES a qualquer tempo; i) 

Portar armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte; j) Usar 

óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; k) 

Receber quaisquer informações referentes ao conteúdo das provas de qualquer membro da equipe 

de aplicação do teste ou de outro candidato. Todo material referente à prova ficará com a liga para 

posterior correção. Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem 

porta-objeto fornecida pelo fiscal da prova, telefone celular desligado, quaisquer outros 

equipamentos eletrônicos desligados e outros objetos, como os relacionados acima, sob pena de 

eliminação do Exame. Caso o candidato não compareça para realizar a prova, será eliminado. Ao se 

apresentar para realizar a prova o candidato deverá estar munido de: - Carteira de identidade ou 

documento com foto; - Caneta esferográfica azul ou preta; Ida ao banheiro ou ao bebedouro durante 

a prova somente será permitida mediante o acompanhamento de um fiscal da prova. E não poderá 

levar qualquer aparelho eletrônico quando for ao banheiro ou ao bebedouro. Os fiscais não poderão 

tirar dúvidas relacionadas ao conteúdo durante a prova, estando restritos a esclarecimentos 

relacionados à formatação da prova. 

O não cumprimento de qualquer das regras citadas acima exclui o participante automaticamente do 

processo seletivo. 

III. 1° FASE A 1°fase será realizada no dia 14/04/2018, no horário de 9h às 11h, no Campus II do 

Iespes, TV Antônio Justa, S/Nº bairro do Caranazal. O tempo de realização da prova será de 2 

horas, não podendo o candidato retirar-se da sala antes de decorridos 30 (trinta) minutos de seu 

início e os três últimos candidatos os deverão permanecer até que o último candidato conclua a 

prova. A prova conterá 20 questões objetivas, cada uma valendo 04 pontos. O conteúdo da prova e 

as referências bibliográficas estão disponíveis no item V deste edital. A classificação da 1° fase será 

de acordo com a pontuação na prova de cada candidato totalizando o número de pontos. Os 

candidatos deverão marcar suas alternativas que julguem corretas no cartão-resposta. Sendo que 

somente serão consideradas as respostas no cartão e que não estejam rasuradas. O resultado da 

1°fase será liberado no dia 17/04/2018, até as 23h59min. 

IV. 2° FASE A 2° fase será realizada no dia 20/04/18, começará no horário de 17:30h, no mesmo 

endereço.  A 2°fase consistirá em uma entrevista (20 pontos). Será realizada entrevista de caráter 

qualitativo com os candidatos aptos que passaram pela 1°fase e tiverem atingido as 20 maiores 

notas, obedecendo aos critérios de desempate. A entrevista durará no máximo 15 minutos. E caso, o 

entrevistador e o candidato tenham algum grau de relação de parentesco ou amizade, trocar-se-á o 

entrevistador. Na entrevista serão realizadas perguntas padronizadas a todos os candidatos a fim de 

avaliar o seu perfil. Caso o candidato não compareça no dia da entrevista, ele estará 

automaticamente desclassificado. 

V. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS: 

Assuntos: 

- Neurotransmissores e Receptores 

- Potencial de ação 

- Morfologia de Neurônios e Células da Glia 

- Anatomia do Sistema Nervoso Central 

Referências bibliográficas: 

- Bear F., M. 2017, Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso, 4th edição, ArtMed, 

- KANDEL, Eric, SCHWARTZ, James, JESSEL, Thomas, SIEGELBAUM, Steven, HUDSPETH, 

A.J. Princípios de Neurociências, 5th edição. AMGH, 01/2014. 

- LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. São Paulo: 

Atheneu, 2001.  
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- TORTORA, G.J.; Princípios de Anatomia e Fisiologia. 14ª ed. São Paulo: Guanabara, 2016.  

  

VI. DA APURAÇÃO DO RESULTADO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE A correção da prova 

será realizada pela coordenação do Grupo Neuro. Critérios de desempate na 1° fase serão na 

seguinte ordem: 1 – Idade mais avançada. Critérios de desempate na nota final serão na seguinte 

ordem: 1 – A maior pontuação na 1° fase. 2 – Idade mais avançada. 

VII. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Resultados da 1° Fase: A coordenação da LANA 

divulgará no dia 17/04/2018, até as 23h59min, estando ele exposto nos seguintes meios: Página de 

perfil do Grupo Neuro no facebook e murais do Iespes, no Campus I e Campus II. Será enviado um 

e-mail aos classificados à 2° etapa. Resultado final: A coordenação da LANA divulgará o resultado 

final até o dia 30/04/2018 às 23h59min, estando ele exposto nos seguintes meios: Página de perfil 

do Grupo Neuro no facebook e murais do Iespes, no Campus I e Campus II. Será enviado um e-mail 

aos novos membros da LANA. 

 

Santarém-Pá, 15 de Março de 2018. 

 

 

                                                                                              
______________________                                      ________________________ 

Profª. Msc. Giovana Gibbert                                    Profª. Msc. Barbara Risuenho 
Coordenadora do Grupo Neuro                   Coordenadora do Grupo Neuro 
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ANEXO 1 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DA LIGA ACADÊMICA DE NEUROCIÊNCIAS 

APLICADAS 

 

DATA ATIVIDADE 

19/03 A 06/04 Inscrições 

14/04 1ª Fase – prova teórica 

17/04 Resultado da 1ª fase 

20/04 2ª Fase – entrevista 

30/04 Resultado final 

 

 

 

 

 

 


