
               

 

 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA A LIGA ACADÊMICA DE 

MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS 

A Liga Acadêmica de Medicina Intensiva de Minas Gerais (Ligami-MG), filiada à 

Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) e à Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira (AMIB), comunica que estão abertas as inscrições para seleção 

de acadêmicos de Medicina que desejam participar das atividades desenvolvidas 

pela Ligami-MG. As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.somiti.org.br 

no período de 12/02/2016 a 25/03/2016. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Poderão se inscrever acadêmicos do curso de Medicina, de faculdades 

credenciadas pelo MEC, a partir do 3º ano ou 5º período, que estejam cursando 

regularmente suas atividades acadêmicas.  

1.2  No ato da inscrição do Simpósio será cobrada uma taxa de R$ 15,00 

(quinze reais) para sócios quites com a Somiti e SAMMG e R$30,00 (trinta reais) 

para não-sócios, e o pagamento deverá ser efetuado a partir de boleto gerado no 

ato da inscrição.   

1.3  O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais 

para realizar a prova deverá entregar até 25/03/2016 aos organizadores uma carta 

informando a natureza da necessidade.  

1.4  O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos. 

1.5  O candidato só estará apto a concorrer a vaga na liga se tiver devidamente 

matriculado em uma faculdade conforme o item 1.1. É também indispensável o 

pagamento e a participação ativa no 5º Simpósio Somiti Introdutório da Ligami para 

ser selecionado a uma vaga. 

2. DA DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO 

2.1  O prazo limite para desistência é até o dia 24/03/2016, informada por 

escrito. Em caso de cancelamento haverá a retenção de 20% do valor da inscrição, 

a título de despesas administrativas.  Sendo a desistência comunicada após 

o prazo limite acima estabelecido, o valor pago a título de inscrição não será 

devolvido. 
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2.2   Ainda quanto à devolução do valor pago, fica estabelecido que 

o INSCRITO que faltar ao evento não terá direito a qualquer tipo de devolução e 

/ou compensação. 

 

3. DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos da Liga Acadêmica de 

Medicina Intensiva de Minas Gerais, devendo obrigatoriamente ter disponibilidade 

e participar das atividades a seguir: 

3.1   Aulas semanais em conjunto com o “Curso Somiti para Especializandos e 

Residentes em Terapia Intensiva”, realizadas na Associação Médica de Minas 

Gerais (Av. João Pinheiro, 161), às 3ª feiras, de 18:30h às 20h, seguindo os temas 

propostos pelo cronograma do Curso.  

Período: 05/04/2016 a 29/11/2016. 

3.2 Atividades práticas nas dependências das Unidades de Terapia Intensiva 

dos hospitais parceiros, em dias e horários marcados em escalas previamente 

definidas, supervisionados por plantonistas designados pelos médicos 

coordenadores. 

3.3 Projetos de extensão, realizados periodicamente em parceria com a Somiti, 

além de outros projetos que possam vir a ocorrer no decorrer do ano, nos quais os 

alunos participarão de atividades informativas à população relacionadas a temas 

básicos de medicina intensiva. 

 

4. DOS BENEFÍCIOS ADICIONAIS AOS MEMBROS 

4.1 Curso BLS (exclusivo para os acadêmicos sócios quite da Somiti e 

SAMMG que obtiverem 80% de participação nas aulas semanais).  

4.2 Desconto para inscrição no “XV Congresso Mineiro de Terapia Intensiva” 

(exclusivo para sócios quite da Somiti e SAMMG). 

 

 

 



               

 

 

 

5. DA CERTIFICAÇÃO 

5.1  Receberão certificado de participação aqueles que, obrigatoriamente, 

participarem de, no mínimo, 60% das aulas teóricas semanais e 100% das 

atividades práticas e de extensão determinadas pela coordenação.  

 

6. DA SELEÇÃO  

6.1  Serão destinadas ao processo seletivo 20 vagas. 

6.2  O processo constará de etapa única: uma prova de múltipla escolha com 

trinta questões, valendo 1 ponto cada (total de 30 pontos), relacionadas aos temas 

que serão abordados no 6º Simpósio Somiti da Ligami - 2016. 

6.3  A prova acontecerá no dia 16 de abril de 2016, às 19:30h, durante as 

atividades do Simpósio, que será realizado no auditório do CRM-MG na rua 

Timbiras, 1200, Centro. 

6.4 Serão selecionados os 20 acadêmicos com as maiores notas, sendo critérios 

de desempate, na seguinte ordem: 

a) Período/Ano mais avançado;   

b) Sorteio. 

 

7. DO RESULTADO 

7.1   O gabarito e o resultado oficiais serão divulgados através do site 

www.somiti.org.br . 

7.2   Os candidatos selecionados deverão comparecer à reunião inaugural da 

Ligami no dia 05/04/2016, às 18h, na Associação Médica de Minas Gerais (Av. 

João Pinheiro, 161), portando, obrigatoriamente, comprovante de matrícula do 

período/ano em curso. 

7.3  Não caberá recurso da classificação final, bem como sobre o conteúdo e 

orientação científica das provas. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1   Os inscritos, no ato de inscrição, devem tomar ciência das normas que 

regulamentam as entidades, os cursos e demais eventos oferecidos por esta 
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seleção, obrigando-se a respeitá-las, sob pena de não usufruir os direitos 

respectivos. 

8.2  No caso de descumprimento das normas e demais regulamentos previstos 

no item supracitado, não caberá qualquer indenização ao inscrito, pela não 

obtenção dos certificados ou demais benefícios oferecidos. 

8.3  Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para somiti@somiti.org.br. 

 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2016. 

 
Elisa Maria Reis dos Santos 

Coordenadora Acadêmico da Ligami-MG 
 
 

Lilia Gama de Pinho 
Coordenadora Acadêmica da Ligami-MG 

 
 

Pedro Henrique Machado 
Coordenador Acadêmica da Ligami-MG 

 
Rafael Cirilo Moura 

Coordenador Acadêmica da Ligami-MG 
 
 

Wardislau Ferreira 
Coordenador Acadêmica da Ligami-MG 

 
 

Dr. Hugo Corrêa de Andrade Urbano 

Presidente da Somiti 
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