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Edital do processo seletivo 2011.2 para admissão de novos membros  

 
A Liga Acadêmica de Primeiros Socorros – LAPS abre o processo seletivo 2011.2 para 
admissão de novos membros de acordo com as normas estabelecidas a seguir. 
 
I – Das disposições preliminares: 
 
1 – A LAPS abre seleção oferecendo 23 (vinte e três) vagas para novos membros.  
 
2 – A seleção de novos membros será avaliada com prova teórica e entrevista, sendo a 
pontuação referente a cada etapa de 50% da nota final. 
 
II – Dos pré-requisitos: 
 
1 – Estar matriculado na EBMSP ou outras IES. 
 
2– Poderão participar do processo seletivo, acadêmicos que estejam devidamente 
matriculados a partir do 2º semestre na EBMSP e outras IES. 
 
III – Das inscrições: 
 
1 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos; 
 
2 – Serão válidas as inscrições efetuadas no período de 25/07/2011 a 19/08/2011. 
 
3 - O aluno interessado deverá encaminhar e-mail para lapsbahiana@hotmail.com, 
solicitando a ficha de inscrição, onde o mesmo responderá e reenviará para o e-mail da 
LAPS realizando a pré-inscrição. A inscrição do processo seletivo só será efetuada 
mediante comprovação do pagamento da taxa de inscrição no dia da prova.  
 
4 – O pagamento da inscrição deverá ser feito através de depósito bancário identificado, 
na seguinte conta:  
 
Banco: Caixa Econômica 
AG: 0064 
Op.: 013 
Conta Poupança: 10350-1 

Depósito em nome da Sra. Paloma Carneiro de Souza 
  
5 - O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de 
cancelamento do processo seletivo pela LAPS. 
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6 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 
 
7 - O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser apresentado pelo 
candidato no dia da realização da prova. 
 
8 – O valor da taxa de inscrição para processo seletivo é de R$10,00 (dez reais) + 1kg 
de alimento não perecivel.  
 
IV - Da seleção: 
 
1– A seleção ocorrerá em 2 fases: 
1º Fase: Realização da prova teórica, que ocorrerá no dia 20/08/2011. 
2º Fase: Entrevista com os aprovados da primeira fase. 
 
2 – A prova teórica constará de 10 questões, sendo classificados aqueles que obtiverem 
nota igual ou superior a 7,0. 
 
3 – A duração da prova será de 2 horas.  
 
4 – A entrega de documentos é de inteira responsabilidade do candidato, devendo 
apresentá-los no dia da prova. 
 
5 – É vedada a consulta de qualquer material eletrônico. Caso o candidato apresente 
comportamento inaceitável, será eliminado automaticamente. 
 
6 – Não serão aceitos pedidos de revisão de prova. 
 
7 – O resultado do processo seletivo será divulgado com até 15 dias de antecedência 
através do site da LAPS com lista dos aprovados em anexo. 
 
8- Após a divulgação da lista de aprovados, estes terão um prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis para se apresentar à Diretoria de Recursos Humanos a fim de efetuar a 
matrícula. 
 
9– Em caso de desistência, serão convocados os candidatos da 2ª lista. 
 
10- No ato da entrevista o candidato deverá apresentar o histórico escolar que 
comprovará ter cursado a disciplina e nota final. 
 
V- Conteúdo Programático: 
 
1 – Abaixo seguem as referências bibliográficas indicadas para o exame de admissão: 
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� FALCÃO, L.F.R. BRANDÃO, J.C.M. Primeiros Socorros. São Paulo: 
Martinari, 2010. 288 p. 

� CANETTI, M.D. et al. Manual básico de socorro e emergência para técnicos 

em emergências médicas e socorristas. São Paulo: Editora Atheneu, 2007. 
� BORTOLOTTI, F. Manual do socorrista. Porto Alegre: Expansão Editorial, 

2009.395 p. 
� Diretrizes (Guidelines) da American Heart Association (AHA) 2010 para RCP 

 
VI – Das disposições finais:  
 
1 – Os classificados terão título de membro aspirante, para se tornar a membro efetivo é 
necessário participar das reuniões semanais durante o período mínimo de 06 (seis) 
meses, participar das práticas devendo possuir 100% de presença e seguir rigorosamente 
o estatuto da LAPS.  
 
2– Os membros aspirantes serão avaliados de acordo com freqüência, pontualidade, 
contribuição e interesse nas atividades realizadas pela LAPS. Se, por ventura, o membro 
aspirante não possuir tais qualificações citadas anteriormente, o mesmo perderá o direito 
de permanecer na Liga e serão convocados os classificados da 2ª lista. 
 
3- Os membros não podem apresentar mais do que três (03) faltas sem justificativas nas 
reuniões ordinárias, durante cada semestre letivo. O membro que apresentar mais de três 
faltas sem justificativa perderá o direito de permanecer na Liga.  

 
4– Os novos membros serão apresentados à LAPS em Assembléia Geral na qual 
deverão comparecer todos os novos integrantes.  
 
10.0 – O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
 
Salvador, 18 de julho de 2011. 
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