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Apresentação

Aos aspirantes,

A Oncoliga (Liga Acadêmica de Oncologia da UNIVASF), por meio da iniciativa de
alguns alunos da Universidade Federal do Vale do São Francisco, foi idealizada com
carinho e teve sua fundação há aproximadamente um ano. Primeiramente, ela refletiu o
entusiasmo quanto ao desejo de atuar ativamente no cenário de assistência em saúde
voltada aos pacientes com câncer da nossa região - sertão do Vale do São Francisco, que é
marcado por um serviço empenhado em combater à subnotificação em oncologia e evasão
de pacientes oncológicos para centros de referência das capitais.

O CARANGUEJO, símbolo escolhido para nos representar, é explicado em sua
etimologia grega, “karkínos”, caracterizado como sinônimo de carcinoma, desde os tempos
de Hipócrates, porque suas características morfofisiológicas assemelham-se às dos
tumores.

À medida que o projeto foi se consolidando, importantes valores foram incorporados,
sobretudo o princípio de INTEGRALIDADE - que visa o CUIDADO INTERDISCIPLINAR na
promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças. Dessa maneira, vislumbramos
que as intenções holísticas da Oncoliga ultrapassem os muros da Universidade, indo ao
encontro daqueles que aspiram por CUIDADO HUMANIZADO e EQUIDADE. Afinal, nossa
educação é promovida pelo povo. Sendo assim, devemos retribuir esse investimento,
através da nossa área profissional, com estratégias para melhorar a qualidade de vida da
sociedade.

Em meio a tantos sonhos e ao desejo de mudar a realidade oncológica do sertão
nordestino, formamo-nos enquanto grupo acadêmico e potenciais agentes modificadores
desse cenário. Nesse sentido, por compreendermos a importância de mobilizar mais
pessoas para o fortalecimento de nossos princípios, abrimos o presente processo seletivo
para os cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina e Psicologia da UNIVASF.

Atenciosamente,

Alan Aragão de Araújo Santos
Anderson Matheus Pereira da Silva
Bárbara Hayane Santos Almeida Silva
Evelyn Rios Guirra Pires
Melina Pinheiro Gomes de Souza
Sabrina Nunes dos Santos
Vanessa Pequeno de Souza
Yan de Castro Souza
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EDITAL Nº 2/2021 REFERENTE À SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA AS
ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2021.1 DA LIGA ACADÊMICA DE ONCOLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO NA QUALIDADE

DE MEMBROS EFETIVOS

Pelo presente edital, a Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade Federal do Vale do
São Francisco – Oncoliga, considerando seu Estatuto, torna pública a realização do
processo seletivo online para admissão de novos membros para o ano de 2021, de acordo
com as normas estatutárias desta entidade.

1. DA ONCOLIGA E SUAS ATIVIDADES

1.1 ONCOLIGA

A Oncoliga, oficialmente fundada em julho de 2020 e em atividade desde
fevereiro de 2020, é uma entidade sem fins lucrativos, criada por acadêmicos da
Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, que busca tratar de
temas relacionados à Oncologia de forma interdisciplinar através do ensino,
pesquisa e extensão.

1.2 ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A carga horária da liga é composta por atividades práticas nos serviços que
compõem a rede de atenção à saúde do paciente com câncer na rede PEBA,
reuniões administrativas ordinárias para debater as atividades do tripé universitário
que irão reger o calendário da Liga e discussões científicas periodicamente. Os
rodízios de prática devem ser organizados respeitando as normas do Estatuto e de
acordo com a disponibilidade das Instituições que acolhem os ligantes e dos
profissionais que compõem o corpo docente da Oncoliga. Ainda como carga horária
da Oncoliga, consta a participação efetiva dos membros em seu(s) projeto(s) de
extensão, visando promover a educação em saúde para a população em geral. Além
dessas atividades, a Oncoliga incentiva a produção e realização de pesquisas e
participação em congressos ou outros eventos científicos.

1.3 DISPOSIÇÕES FINAIS

O certificado de participação na Oncoliga será concedido ao membro com um
ano de participação e mínimo de 75% de carga horária. Vale ressaltar que o item 1
apresenta um resumo sucinto das atividades da Liga. Cada membro aprovado deverá
ler e cumprir o Estatuto Oficial da Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade
Federal do Vale do São Francisco. Todo e qualquer membro torna-se passível de
advertências e expulsão caso não cumpra com o Estatuto Oficial.
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2. NORMAS COMPLEMENTARES AO EDITAL

2.1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.1 Serão abertas 16 vagas. Conforme a proposta da Oncoliga de atuar
interdisciplinarmente, as vagas serão distribuídas entre os cursos da área
da saúde ofertados pela UNIVASF da seguinte forma:

ENFERMAGEM 4

FARMÁCIA 4

MEDICINA 4

PSICOLOGIA 4

2.1.2 Pré-requisitos:

ENFERMAGEM Ter cursado no mínimo o 2º período

FARMÁCIA Ter cursado no mínimo o 2º período

MEDICINA Estar cursando ou já ter cursado a
disciplina Prática Médica III

PSICOLOGIA Ter cursado no mínimo o 2º período

2.2 DAS INSCRIÇÕES

2.2.1 As inscrições deverão ser realizadas pelo link:
https://forms.gle/Yh9qnACFa5Ew8zLQ6 no período de 25/10/2021 a
22/11/2021;

2.2.2 Não será cobrada taxa de inscrição;

2.2.3 O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento
dos dados solicitados no formulário de inscrição;

2.2.4 No formulário de inscrição constará uma pergunta, sem caráter avaliativo,
que deve ser respondida conforme orientações do próprio formulário;

2.2.5 O não cumprimento de qualquer uma dessas etapas tornará
automaticamente inválido a inscrição.

https://forms.gle/Yh9qnACFa5Ew8zLQ6
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2.3 DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

2.3.1 O processo seletivo será composto por três fases:

1ª Fase: Aplicação de prova teórica (40%);
2ª Fase: Entrevista individual (40%);
3ª Fase: Análise do currículo Lattes (20%).

2.3.2 A primeira fase terá caráter eliminatório. Enquanto as seguintes,
classificatório.

2.4 DA REALIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICA

2.4.1 A prova teórica será realizada no dia 24/11/2021 (quarta-feira) e terá
duração máxima de 1 hora e 30 minutos;

2.4.2 O inscrito será adicionado a um grupo no WhatsApp referente ao PS, no
dia da prova será enviado um link para uma reunião no Google Meet, no
qual o estudante deverá entrar com antecedência mínima de 15 minutos
em relação ao horário fixado para o início da prova. Nesta reunião será
enviado o link para o formulário contendo a prova;

2.4.3 O horário da prova será definido conforme a disponibilidade da maioria,
que será indicada através de pesquisa durante a etapa de inscrição;

2.4.4 Após o início da aplicação da prova, não será permitido o acesso de
candidatos retardatários à sala da prova;

2.4.5 Quaisquer casos de dificuldades técnicas por parte do inscrito, como
queda da conexão de internet ou instrumento eletrônico com problemas
devem ser informados aos ligantes responsáveis pelo grupo
imediatamente (até 1 hora do ocorrido) através de mensagens nas redes
sociais, e-mail da liga ou SMS disponibilizados antes da prova;

2.4.6 Caso, excepcionalmente, algum problema de ordem técnico ou provocado
por fenômeno da natureza atrase a aplicação da prova, a hora do seu
término será prorrogada até o cumprimento de 1 hora e 30 minutos de
duração estabelecida para a realização do exame;

2.4.7 Esgotado o tempo de duração da prova teórica, não serão aceitas mais
respostas;

2.4.8 Será eliminado deste Processo Seletivo o candidato que:

a) Não comparecer ao ambiente de prova segundo as normas
especificadas no item 2.4 deste edital;
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b) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação
com outro candidato, por qualquer meio, bem como estiver fazendo uso de
materiais em formato impresso e/ou eletrônico como meio de consulta
sobre o conteúdo da prova;

c) Utilizar-se de quaisquer outros meios ilícitos para responder a prova.

2.5 DA ORGANIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICA

2.5.1 A prova será um Google Forms constituído por 20 questões de múltipla
escolha, sendo apenas uma alternativa correta em cada questão;

2.5.2 Imediatamente após o encerramento do tempo limite (1h30min), a prova
será automaticamente encerrada;

2.5.3 Esta terá um peso de 40 (quarenta) por cento na nota final;

2.5.4 A Comissão Executiva do Processo Seletivo/2021.1 da Oncoliga recomenda
que o candidato faça uma previsão e possua alternativas para o caso de
quaisquer possíveis problemas técnicos durante a aplicação da prova, pois
não será possível a reaplicação da prova objetiva;

2.5.5 Os assuntos adotados para a elaboração da prova teórica, assim como as
fontes recomendadas estão presentes no ANEXO II (outras fontes podem
ser consultadas).

2.6 AVALIAÇÃO DA PROVA TEÓRICA

2.6.1 Todos os candidatos terão seus pontos apurados, exclusivamente, pela
Comissão Executiva do Processo Seletivo/2021.1 da Oncoliga;

2.6.2 As notas atribuídas à prova teórica, à entrevista e à análise do currículo
Lattes terão valor nominal de 0.0 (zero) a 10.0 (dez);

2.6.3 Cada questão da prova teórica equivale a 0,5 pontos.

2.7 DOS RECURSOS

2.7.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial da Prova
Teórica deverá fazê-lo mediante preenchimento do Formulário de Recurso,
disponível ao fim deste Edital (Anexo III) e enviar via e-mail para o
endereço da Oncoliga (oncoliga.univasf@gmail.com) até no máximo às
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23h59 do dia 25/11/2021;

2.7.2 O e-mail deverá conter o seguinte assunto “RECURSO PS 2021.1 -
(NOME DO INSCRITO)” e no corpo do e-mail deverá estar o formulário de
recurso devidamente preenchido;

2.7.3 O instrumento de interposição do recurso deverá conter as seguintes
especificações: o candidato deverá apresentar argumentação lógica e
consistente, juntamente com a bibliografia recomendada neste edital, que
fundamente a solicitação de revisão do gabarito oficial da Prova Teórica à
Comissão Executiva do Processo Seletivo/2021.1 da Oncoliga;

2.7.4 O recurso interposto será analisado e respondido, exclusivamente, pela
Comissão Executiva do Processo Seletivo/2021.1 Oncoliga, sendo sua
resposta disponibilizada ao candidato, via e-mail, em até 48 (quarenta e
oito) horas após a data do protocolo de recebimento efetuado pela
Comissão;

2.7.5 Se, por força de impugnações, houver alteração do gabarito oficial
divulgado pela Oncoliga, a Prova Teórica será corrigida de acordo com o
gabarito oficial definitivo;

2.7.6 Se, da análise do recurso, resultar anulação de questão (ões), a
pontuação correspondente à(s) questão(ões) será(ão) somada(s) a notal
final;

2.7.7 Os recursos inconsistentes, em instrumento discordante do exigido e/ou
sem atender às demais especificações contidas no item 2.7 deste Edital
serão indeferidos.

2.8 DO PONTO DE CORTE

2.8.1 Será imposto um ponto de corte para os candidatos que não atingirem 70%
do valor da maior nota alcançada na prova teórica. Sendo assim, o
candidato que não atingir determinada nota será automaticamente
desclassificado do processo seletivo.

2.9 DA ENTREVISTA

2.9.1 Esta será realizada pelos candidatos que atingirem ou superarem a nota
de corte;

2.9.2 Terá um peso de 40 (quarenta) por cento na nota final;
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2.9.3 A entrevista levará em consideração os seguintes critérios: tempo
disponível para realização de atividades da liga, motivação/interesse e a
execução de atividades extracurriculares;

2.9.4 O candidato que não puder comparecer ao horário da entrevista deve
avisar até 2 horas antes da realização;

2.9.5 Havendo quaisquer problemas técnicos para o inscrito durante a
entrevista, ela poderá ser reagendada retomando o momento exato onde
foi interrompida;

2.9.6 Caso a quantidade de vagas não seja preenchida pelo ponto de corte,
ainda assim será realizada entrevista.

2.10 ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES

2.10.1 Todos os candidatos aprovados na primeira fase terão seus currículos
avaliados, exclusivamente, pela Comissão Executiva do Processo
Seletivo/2021.1 da Oncoliga;

2.10.2 A análise do currículo Lattes levará em consideração os seguintes
critérios: participação em eventos promovidos pela Oncoliga UNIVASF,
participação em eventos da Oncologia e participação em outros eventos;

2.10.3 O candidato que não enviar o currículo Lattes durante a inscrição será
desclassificado;

2.10.4 É importante ressaltar que qualquer informação falsa dada pelo
participante é de responsabilidade do mesmo e implicará em desligamento
imediato da Liga.

2.11 DA CLASSIFICAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

2.11.1 A classificação irá ocorrer por curso, respeitando a quantidade de vagas
indicadas no parágrafo 2.1.1;

2.11.2 A divulgação do gabarito da prova teórica ocorrerá no mesmo dia da
realização da prova (24/11) às 21h através do grupo no WhatsApp;

2.11.3 A divulgação do resultado da primeira fase e dos candidatos aprovados na
primeira fase deverá ser feita até o dia 27/11 (sábado);

2.11.4 A divulgação do resultado da segunda e da terceira fase, assim como a
média final dos candidatos aprovados deverá ser feita até o dia 05/12
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(domingo);

2.11.5 Qualquer contestação da nota individual divulgada deverá ser feita em até
24 horas após a divulgação dos resultados;

2.11.6 Serão classificados os candidatos que apresentarem as maiores médias
finais no Processo Seletivo/2021.1 Oncoliga;

2.11.7 Os resultados serão divulgados através do envio das seguintes listagens:

a) Dos candidatos aprovados, identificados por meio do número de
CPF, por ordem de classificação em cada curso, constando a nota das três
fases;

b) Dos candidatos classificados e remanejáveis neste Processo
Seletivo, identificados por meio do número de CPF, por ordem de
classificação, constando o curso e a média final obtida neste Concurso.

2.11.8 As listagens serão enviadas no grupo do WhatsApp ou no e-mail para
todos os inscritos neste Processo Seletivo;

2.11.9 É mandatória a presença do candidato classificado na primeira reunião
dos novos membros que ocorrerá em dia a ser combinado. O não
comparecimento do candidato implicará no seu desligamento da Liga e
consequentemente na chamada do próximo candidato ao remanejamento
por ordem decrescente de nota.

2.12 DO DESEMPATE

2.12.1 Havendo empate na média final deste Processo Seletivo, deverão ser
considerados os seguintes critérios de desempate na ordem apresentada
abaixo:

a) Maior Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE);

b) Maior nota alcançada na prova teórica.

2.13 DO REMANEJAMENTO

2.13.1 O remanejamento de candidatos aprovados será executado diante do não
comparecimento de candidatos classificados à primeira reunião, sempre
de acordo com a ordem decrescente de média final obtida pelo candidato
neste Processo Seletivo;

2.13.2 O remanejamento de candidatos pode ocorrer em até dois meses do início
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das atividades dos novos membros;

2.13.3 O início das atividades práticas dos novos membros da Liga será definido
posteriormente após análise de medidas tomadas pela Universidade;

2.13.4 O início das atividades administrativas dos novos membros da Liga será
imediato.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O presente Edital poderá ser modificado parcial ou totalmente até o
encerramento do período de matrícula dos acadêmicos remanejados. As
modificações realizadas serão divulgadas através de publicações,
postagens no grupo de WhatsApp e via e-mail, para todos os acadêmicos
inscritos no Concurso, com antecedência mínima de 48 horas para
entrada em vigor do novo Edital;

3.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva do Processo
Seletivo/2021.1 Oncoliga.

Petrolina, 26 de outubro de 2021

______________________________

Yan de Castro Souza
Presidente da Oncoliga

ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

EVENTO DATA E HORA

Divulgação do processo seletivo 25/10 - 22/11

Inscrições para o processo seletivo 26/10 - 22/11

Realização da prova teórica 24/11

Divulgação do gabarito 24/11

Resultado parcial da 1ª fase 25/03

https://forms.gle/n5LopFEcCiLJURok8
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Período para os candidatos solicitarem
recurso da 1ª fase do processo seletivo

25/11 e 26/11

Resultado final da 1ª fase 27/11

Divulgação dos candidatos que avançaram
para 2ª fase

27/11

Entrevistas 29/11 a 01/12

Análise dos currículos 02/12 a 04/12

Resultado final do processo seletivo 05/12

ANEXO II – ASSUNTOS E BIBLIOGRAFIA PARA PROVA TEÓRICA

ASSUNTO BIBLIOGRAFIA

Todas as fontes podem ser encontradas neste Drive. Clique sobre o link para ser
direcionado ao download de cada arquivo.

Introdução ao Câncer INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
(Brasil). O que é o Câncer. In: INSTITUTO
NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). ABC do
Câncer: Abordagens básicas para o
controle do câncer. 5 ed. rev. Rio de
Janeiro, 2019. p. 11-26.  Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf>

Linhas de Cuidado INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
(Brasil). A integralização das ações de
atenção oncológica. In: INSTITUTO
NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). ABC do
Câncer: Abordagens básicas para o
controle do câncer. 5 ed. rev. Rio de
Janeiro, 2019. p. 65-73.  Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf>

https://drive.google.com/drive/folders/1KDRETsGAcPRYWdo-Q-CWs48qbDAjMduE?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge_2HlY6LdPyt4yqPRxtxtMyVOySeznC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge_2HlY6LdPyt4yqPRxtxtMyVOySeznC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge_2HlY6LdPyt4yqPRxtxtMyVOySeznC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge_2HlY6LdPyt4yqPRxtxtMyVOySeznC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge_2HlY6LdPyt4yqPRxtxtMyVOySeznC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge_2HlY6LdPyt4yqPRxtxtMyVOySeznC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge_2HlY6LdPyt4yqPRxtxtMyVOySeznC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge_2HlY6LdPyt4yqPRxtxtMyVOySeznC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCYqt7Au0y6LIXXv2ffUNYxKRv8UElC/view?usp=sharing
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Ações de Controle INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
(Brasil). A integralização das ações de
atenção oncológica. In: INSTITUTO
NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). ABC do
Câncer: Abordagens básicas para o
controle do câncer. 5 ed. rev. Rio de
Janeiro, 2019. p. 41-60.  Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf>

Epidemiologia do câncer MARQUES, C.L.T.Q.; BARRETO, C.L,;
MORAIS V.L.L.; LIMA JUNIOR, N. F.
Oncologia - Uma abordagem
multidisciplinar. 1ª ed. Recife - PE. Editora
Carpe Diem, 2015. p.113-121.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
(Brasil). O que é o Câncer. In: INSTITUTO
NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). ABC do
Câncer: Abordagens básicas para o
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE RECURSO
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