
 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DA LIGA DE SAÚDE, TRABALHO E 
AMBIENTE (LISTA) 2020.2 

 
Capítulo 1: Introdução 

 
A LISTA é um projeto vinculado à Pró-reitoria de extensão da UFC e ao 

Departamento de Saúde Comunitária de caráter multidisciplinar e multiprofissional com 
orientadores das áreas de Psicologia (Maxmiria Holanda Batista), Geografia (Edenilo 
Baltazar Barreira Filho) e Medicina (Saulo da Silva Diógenes). Nesse contexto, a liga 
visa o desenvolvimento de diversos projetos e parcerias que impactem positivamente 
a sociedade, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores de forma ampla e 
englobando estudantes e conhecimentos de diversas áreas. 

Em virtude da Pandemia de Covid-19 associada ao entendimento dos 
membros da liga em possibilitar a admissão de novos integrantes, a Lista promove um 
processo seletivo online de caráter multidisciplinar para estudantes de todos os cursos 
da UFC que apresentem interesse em aprender a fazer pesquisa, construir ações 
educativas em saúde, elaborar materiais instrucionais, participar de  reflexões sobre os 
riscos laborais e elaborar estratégias de prevenção e promoção da saúde dos 
trabalhadores de forma ampla e dinâmica.  

Nesse intuito, convidamos os estudantes matriculados regularmente nos 
cursos da UFC que manifestem interesse em participar desse valioso projeto a fazer o 
processo seletivo com o envio da carta de motivação por meio do seguinte link do 
Google Formulários: https://forms.gle/ViVET4riuNuBe6ab6. Para mais informações, 
fale conosco pelo nosso instagram @Trabmed ou pelo número de Whatsapp (85) 

98740-2325. 
 

 Capítulo 2: Abertura e período de inscrição 

 
A inscrição para o processo seletivo será realizada de forma gratuita e estará 

aberta a partir do dia 07 de Outubro, permanecendo disponível por mais duas 

semanas por meio do link de formulário: https://forms.gle/ViVET4riuNuBe6ab6. Após o 
preenchimento do formulário, os candidatos serão contactados por Whatsapp para 
confirmação da inscrição. 
 

Capítulo 3: Critérios de participação do processo seletivo 

 
3.1: A seleção é restrita para estudantes da Universidade Federal do Ceará que 
estejam regularmente matriculados. 
 
3.2: O número de vagas disponíveis para cada curso e a quantidade de integrantes 
admitidos está a critério dos atuais membros da liga. 
 
3.3: O candidato é responsável pela veracidade dos dados apresentados e em caso 
de falta de conformidade com os critérios da seleção, o mesmo será desclassificado. 
 
3.4: Os candidatos de todos os cursos precisam contar com 8 horas livres semanais 
para o desenvolvimento de atividades relacionadas a Liga de Saúde, Trabalho e Meio 
Ambiente. 
 
Capítulo 4: Processo seletivo e critérios de avaliação 

https://forms.gle/ViVET4riuNuBe6ab6
https://forms.gle/ViVET4riuNuBe6ab6


 
A seleção 2020.2 da Liga de Saúde, Trabalho e Ambiente contará com duas 

fases.  
 
4.1: A primeira fase será realizada em conjunto com a inscrição por meio do envio de 
uma carta de motivação por meio dos Formulários Google.  
 
4.2 O tema da carta de apresentação é: Quem é você? O que te motiva? Queremos te 
conhecer!  
 
4.3: O vídeo será norteado pelas seguintes perguntas: 
 

 Quem é você? 
 Por que deseja participar da Lista? 
 No que você acredita que pode contribuir? 
 O que te motiva? 

 
4.4: A primeira fase terá os seguintes critérios observados: 

 Criatividade; 
 Originalidade; 
 Adequação à proposta. 

 
4.5: A segunda etapa do processo seletivo acontecerá por meio de uma entrevista 
pelo Google Meet com os integrantes da Lista em data a ser divulgada para os 
candidatos. 
 
4.6: Na segunda fase do processo seletivo serão observados os seguintes critérios: 
 

 Pontualidade; 
 Desenvoltura; 
 Habilidades; 
 Disponibilidade.  

 
 
Capítulo 5: Resultados 
 

O resultado dos estudantes classificados será divulgado pelo Instagram do 
projeto (@Trabmed), logo após a segunda fase em data a ser acertada após 
discussão e concordância entre os membros da Lista. 
 
Capítulo 6: Outras informações 

 
O processo seletivo está sujeito a alterações de datas conforme avaliação de 

necessidade. Contudo, garantimos aviso prévio aos candidatos. 
 
6.1: Demais dúvidas sobre o processo seletivo 2020.2 da Lista podem ser tiradas por 
meio do nosso Instagram (@Trabmed) ou através do número de Whatsapp: (85) 

98740-2325 
 

Fortaleza, 12 de Setembro de 2020. 

 


