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EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS LAIGGES 2022

A Liga Integrada de Genética e Genômica do Espírito Santo (LAIGGES) torna público o
edital do processo de seleção de novos membros para ingresso em outubro de 2022.

1) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1) O Processo Seletivo será realizado pela Diretoria e pela Prof.ª Dr.ª Débora Dummer Meira
(Farmacêutica, Especialista em Bioquímica e Doutora em Oncologia Molecular e
Oncogenética).

2)  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

I. Despertar interesse pelos estudos em temas de Genética e Genômica;
II. Proporcionar aos membros efetivos e da mesa diretora a participação de extensão e

pesquisa, com orientação dos professores coordenadores e colaboradores;
III. Estimular o acesso a publicações científicas na área de Genética e Genômica, com

ênfase crítica e clínica a partir das reuniões periódicas;
IV. Desenvolver grupos de estudos e discussões, palestras e cursos ligados ao

interesse da liga;
V. Fornecer a agenda dos congressos, cursos, palestras e encontros regionais ligados à

área de Genética e Genômica;
VI. Desenvolver e estimular o hábito de observação, registro e divulgação dos

resultados levantados nos estudos e pesquisas sobre Genética e Genômica, que possam
contribuir para o desenvolvimento científico;

VII. Estimular a anotações e coletas de dados das visitas propiciadas pela LAIGGES;
VIII. Propiciar aos estudantes de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia,

Biologia, Química, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional, o contato direto
com os pacientes do serviço ambulatorial e laboratorial nas instituições parceiras a fim de que
obtenham aprendizado em diagnóstico, prevenção, tratamento e assistência das enfermidades;

IX. Organizar ação social com finalidade de educação em saúde e auxílio com doações
a Casas de Apoio no geral que necessitam de auxílio.

X. Propiciar aos estudantes de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Biologia,
Fonoaudiologia, Química, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional, o contato
com os professores colaboradores e coordenadores, a fim de que obtenham aprendizado em
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diagnóstico, prevenção, tratamento, assistência das enfermidades e desenvolvimento de senso
clínico.

3) DA DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

● Aos novos membros da LAIGGES caberá participação, durante um ano, nas
atividades da Liga com início em outubro de 2022 e término em outubro de 2022.

● É necessária a frequência de 75% em reuniões científicas que ocorrerão a cada
3 semanas durante o período letivo.

● Aqueles que apresentarem frequência e participação adequadas receberão
certificado ao final.

● O ligante que não seguir as normas do Estatuto vigente estará passível a
exclusão em qualquer momento.

4) DAS INSCRIÇÕES

4.1) As inscrições poderão ser efetuadas do dia 12 de setembro de 2022 até o dia 26 de
setembro de 2022.

4.2) Qualquer pessoa do Brasil pode se inscrever para assistir a Jornada que ocorrerá dia
28/09/2022 às 19h30 de forma remota, porém apenas alunos regularmente matriculados em
um curso na área da saúde na Universidade Federal do Espírito Santo ou de qualquer
Instituição de Ensino Superior (IES) do estado do Espírito Santo poderá fazer a prova para se
tornar membro da liga, além de:

● Ter disponibilidade para reuniões a cada 3 semanas (por videoconferência e
presenciais).

4.3) A inscrição deverá ser realizada através do Even3
(https://www.even3.com.br/avaliacao-de-novos-farmacos-mutagenese-e-antioxidacao-269616/)
disponibilizado na bio do Instagram da Liga - @laigges - a partir da data da publicação deste
edital.

4.4) A confirmação da inscrição se dará mediante ao preenchimento do formulário.

5) DAS VAGAS

5.1) Serão disponibilizadas 40 vagas independente da instituição/curso para membros
associados. Não haverá classificação por reserva de vagas.

6) DO PROCESSO DE SELEÇÃO
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6.1) Prova teórica: composta por 10 questões objetivas referentes ao conteúdo das referências
bibliográficas e 1 questão objetiva referente à Jornada.

6.2) A prova ocorrerá de forma online, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2022 com o
início às 19:30 horas e término às 21:00 horas, por meio da plataforma “Google Forms”. O
link de acesso a prova será enviado via e-mail, preenchido no ato da inscrição.

7) DA CLASSIFICAÇÃO

7.1) Os candidatos serão classificados de acordo com sua pontuação na prova teórica.

7.2) A seleção dos ligantes será feita, primariamente, daqueles que obtiverem maior nota na
prova objetiva. Em caso de empate, a carta de intenção, encontrada também ao final da prova,
será usada como medida para desempate, seguindo os critérios do artigo 7.3 deste edital.

7.3) A carta de intenção deverá conter no máximo 10 linhas. Os critérios de avaliação serão:

● Apresentar a importância de fortalecer o conhecimento no campo da genética e genômica.
● Clareza na expressão das intenções e dos argumentos apresentados para a inscrição na
LAIGGES.
● Apresentar domínio da língua portuguesa, fluidez textual e normalização científica.

7.4) A carta será avaliada por toda Diretoria, avaliando todos os pontos supracitados e
recebendo nota de 1 a 5.

7.5) Caso haja empate após a análise das cartas de intenção, o critério de desempate será
priorizar o discente que estiver mais avançado no curso.

7.6) Os classificados serão considerados membros ligantes da LAIGGES e estarão
automaticamente sujeitos ao estatuto da liga.

8) DO CONTEÚDO E DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NUSSBAUM, Robert L; MCINNES, Roderick R; WILLARD, Huntington F. Thompson e
Thompson, genética médica. [Thompson & Thompson, genetics in medicine]. 7.ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2008. 525 p.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução a Genética. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.

LIMA, Jaqueline Miranda de, et al. Estudo do polimorfismo genético no gene p53 (códon 72) em
câncer colorretal. Arquivos de Gastroenterologia [online]. 2006, v. 43, n. Acesso em maio de
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2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0004-28032006000100005. Epub 08 maio, 2006.
ISSN 1678-4219.

9) DO RESULTADO

9.1) A LAIGGES divulgará o gabarito oficial até o dia 12 de outubro.

9.2) A LAIGGES divulgará em suas mídias sociais a relação dos aprovados até o dia 19 de
outubro.

10) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1) Este edital está sujeito a modificações.

10.2) A inscrição do candidato ao Processo Seletivo 2022 implicará a aceitação de todos os
termos deste Edital.

10.3) Quaisquer problemas técnicos relacionados a problemas de conexão do candidato
durante a realização da prova serão de inteira responsabilidade do candidato.

10.4) Os assuntos que surgirem e não estiverem explícitos no presente edital serão
encaminhados à diretoria da LAIGGES, a serem resolvidos por consenso da maioria de seus
componentes.

10.5) O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CONTATOS

Em caso de dúvida, entrar em contato com o endereço eletrônico: laigges@gmail.com

Vitória, 12 de setembro de 2022.
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ANEXO A – CRONOGRAMA

Divulgação do edital A partir da data de publicação

Início das inscrições 12/09/2022

Término das inscrições 26/09/2022

Prova 05/10/2022

Divulgação do gabarito 12/10/2022

Divulgação do resultado 19/10/2022
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