
                                                                                                                  
 
                              

Edital para a Seleção de Novos Membros da Liga Acadêmica de Hematologia do 

Curso de Farmácia do Instituto Florence de Ensino Superior – LAHEFF 

 

1. REQUISITOS:  

1.1. Os alunos devem estar devidamente matriculados no Instituto Florence de 

Ensino Superior e cursando regularmente período letivo. 

1.2 Os alunos aptos a se inscreverem já devem ter cursado a disciplina de 

Hematologia (Básica ou Clínica) com respectiva aprovação na mesma. 

1.3 Os alunos interessados em participar da LAHEFF devem ter disponibilidade 

de horários para participação das reuniões e eventos previamente agendados 

disponibilizados em calendário definido na primeira reunião de cada semestre da 

LAHEFF. 

1.4 O aluno deve ter interesse e ou aptidão pelo tema central e relacionados a 

Liga. 

2. VAGAS 

2.1. As vagas disponíveis são as que estão descritas no quadro abaixo. 

CARGO QUANTIDADE 

Diretoria Científica 1 

Diretoria de Comunicação 1 

Diretoria Financeira 1 

Suplente 1 

Secretária Geral 1 

Participantes 20 

 

3. INSCRIÇÃO:  

3.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 19 / 08 / 2019 ao dia 23/ 08 / 2019 

através do link abaixo: 



                                                                                                                  
 
                              

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTeZNG5Qole22MYOFJUnn6p7RJ

ofVlYJf3UlNEOFoQ8CB4VA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

4. SELEÇÃO: 

4.1. O Processo Seletivo constará de apenas duas etapas, sendo a primeira etapa 

composta pela inscrição e preenchimento dos dados do candidato na plataforma 

do Google Forms, conforme o direcionamento do link descrito no item 3.1 deste 

edital; a segunda etapa será composta por entrevista com a Diretoria da LAHEFF, 

onde será analisado o perfil do candidato.  

4.2. A entrevista será realizada entre os dias 26/08/2019 e 27/08/2019 das 10:30 

às 12:00 horas na Biblioteca do Instituto Florence, ou em local a ser informado 

posteriormente nos canais de divulgação citado no item 5.1 deste edital. 

5. RESULTADO: 

5.1. A divulgação dos aprovados será realizada através da publicação de lista com 

os nomes dos aprovados, sendo exposto nos principais meios de comunicação da 

LAHEFF como, por exemplo, o Instagram da Liga, o site institucional, bem como 

os murais espalhados na Instituição. 

5.2. Quaisquer esclarecimentos sobre o Processo Seletivo serão tratados pelos 

membros da Liga. 

   

São Luís, MA, 19 de agosto de 2019.  

 

 

 

Aline Campelo Ferreira 

Presidente da Liga Acadêmica de Hematologia 

do Curso de Farmácia. 
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