
 
 

 

    INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS PARA A LIGA ACADÊMICA 
SEGURANÇA DO PACIENTE - LASP 

 
 

A Liga Acadêmica de Segurança do Paciente comunica que estão abertas 

as inscrições para seleção de acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Florence 

que desejam participar das atividades desenvolvidas por ela. 

As inscrições e a realização do Processo Seletivo Simplificado serão 

procedidas de conformidade com o disposto neste Edital. 

 
1. DA SELEÇÃO 

 
1.1 A admissão ao cargo de ligante será feita mediante processo eliminatório 

e classificatório. 
 

1.2 A Seleção será realizada por uma Comissão Examinadora. 
 

1.3 Serão disponilizado 05 vagas para acadêmicos do curso de Enfermagem 
do 2º ao 8º período. 

 
1.4  A seleção ocorrerá através das seguintes etapas: Avaliação escrita 

(eliminatório) e entrevista (classificatório). Caso empate, o critério de 
desempate será o coeficiente curricular. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 As inscrições serão realizadas através do e-mail 
laspflorence2022@gmail.com, no período de 20/06 a 27/06/2022. 

 
2.2 No e-mail deve constar no título INSCRIÇÃO LASF e ter em anexo 

HISTÓRICO ESCOLAR.  
 

2.3 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado para Ingresso na 
Liga Acadêmica Estratégia Saúde da Família, o interessado deverá 
satisfazer os seguintes  requisitos: 

 

 Regularmente matriculado do 2º ao 8º período;  

 Disponibilidade de 2 horas semanais;  
 

 
3. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 O deferimento das inscrições será realizado por Comissão Especial, 

designada pelo Coordenador da liga Acadêmica e a divulgação do 

resultado ocorrerá no dia 28/06/2022, às 15h, na sala da Coordenação 

do Curso de Enfermagem. 

 



 
 

3.2 Só poderão participar das etapas seguintes do Processo Seletivo 

Simplificado para Ingresso na LAESF, os candidatos cujas inscrições 

forem deferidas. 

 
4. AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

4.1 1ª Etapa: PROVA ESCRITA - Será realizada dia 01/07/2022, com início 

as 14:30h e término as 16:30h na sala 305 do Instituto Florence de Ensino 

Superior, excluídas quaisquer possibilidades de atendimento a candidatos 

fora desta programação.Conteúdo programático (anexo A). 

 
4.2 2ª Etapa: ENTREVISTA - Será realizada após a prova escrita e terá 

duração de 10 minutos. O Aluno deverá apresentar o interesse e sua 

disponibilidade em participar da LAESF. 

 
 

 
5. DO RESULTADO 

5.1 A divulgação do resultado do Processo Seletivo ocorrerá no dia 

04/07/2022, na sala da Coordenação do Curso Enfermagem, a partir 

das 15h e o mesmo será afixado no Quadro de Avisos da Coordenação 

do Curso de Enfermagem. 

5.2 Após a divulgação dos aprovados, será realizada uma reunião com os 

professores coordenadores para apresentação do cronograma de 

atividades. 

 

 
São Luís 16 de junho de 2022. 

 

Profa. Ma. Rosana Martins Coutinho 

Coordenadora da LASF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO A : Conteúdo programático 
 

1. Protocolo com as metas para a Segurança do Paciente 

a. Identificação correta do paciente 

b. Comunicação efetiva entre os profisisonais 

c. Segurança na prescrição, uso e administração de medicamento 

d. Cirurgia segura 

e. Higienização das mãos para evitar infecção 

f. Redução do risco de queda e prevenção de lesão por pressão 


