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PROCESSO SELETIVO LAMEP 2023.1   
 

   

A LAMEP – Liga Acadêmica de Medicina de Precisão – vem, por meio deste 
edital, convocar os interessados para o seu Processo Seletivo. 

 

 

I. A Liga 

A LAMEP é uma liga acadêmica de medicina generalista da UFBA, baseada 

em diferentes eixos da medicina, com o diferencial de que utiliza a medicina de 

precisão como forma de complementar e aperfeiçoar a formação dos estudantes. 

Devido aos avanços tecnológicos e as demandas do mercado e da sociedade, 

medicina de precisão será cada vez mais presente e necessária. 

   

 

II. Público alvo   

Art. 1° O processo seletivo é direcionado a estudantes de graduação do curso de 

Medicina regularmente matriculados a partir do primeiro semestre do curso em 

instituição de ensino superior do estado da Bahia.  

Art. 2° O candidato deve ter disponibilidade para as sessões e/ou reuniões 

semanais ordinárias que ocorrem às quartas-feiras às 19:00 horas, geralmente de 

modo remoto.   

§1° Eventualmente as reuniões ocorrerão no formato presencial, que serão 

avisadas com antecedência.  

III. Das inscrições   

Art. 3° As inscrições estarão abertas entre os dias 27/02/2023 a 26/03/2023. 

Art. 4° As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento do 



 

 

formulário específico disponível na bio do Instagram da Liga (@lamep_ufba).  

IV. Processo Seletivo   

   

Art. 5° O processo seletivo será dividido em duas etapas que deverão ser 

cumpridas por todos os participantes:  

a) Primeira etapa: apresentação sobre tema predefinido.  

b) Segunda etapa: entrevista e avaliação de currículo.  

Art. 6° Serão disponibilizadas 3 vagas, sem a obrigatoriedade do seu 

preenchimento ou da sua limitação, a critério da diretoria da Liga. 

V. Primeira etapa   

Art. 7° A primeira etapa consistirá na apresentação de um seminário em slides 

ministrado pelo candidato sobre o tema: “O que é medicina de precisão? 

Exemplifique uma abordagem terapêutica, diagnóstica e/ou prognóstica”. 

Art. 8° A apresentação on-line ocorrerá no dia 29/03/2023 (quarta-feira) às 18:00 

horas e terá duração de 5 a 6 minutos. A plataforma a ser utilizada será 

preferencialmente o Google Meet, podendo eventualmente ser utilizada alguma 

outra, caso a citada apresente problemas de conexão.  

Art. 9° Os avaliadores presentes concederão notas com base no barema específico 

da primeira etapa.  

VI. Segunda etapa   

Art. 10° A segunda etapa consistirá numa entrevista com os ligantes e análise do 

currículo do candidato. A realização desta etapa está prevista para o dia 29/03/2023 

(quarta-feira), logo após cada apresentação. 



 

 

Art. 11° O currículo deve ser um breve texto (máximo: 30 linhas, fonte Times New 

Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas) descrevendo sua 

trajetória acadêmica e profissional, interesses curriculares e extracurriculares, 

personalidade e o que mais o(a) participante considere adequado destacar da sua 

história de vida. Deve ser direcionado em documento anexo ao e-mail da Liga 

(lamepfmb@gmail.com) até as 22h do dia 28/03/2023 (terça-feira). 

Art. 12° O candidato convocado que não comparecer à segunda etapa estará 

automaticamente desclassificado do processo seletivo.   

Art. 13° Os avaliadores presentes buscarão reconhecer os interesses do(a) 

candidato(a) e avaliar sua apresentação, comunicabilidade (fluência verbal, 

objetividade), habilidades interpessoais e a coerência dos dados apresentados.  

§1º Os avaliadores presentes conduzirão a entrevista de forma empática e 

imparcial.  

Art. 14° A lista de aprovados em ambas as etapas será divulgada no Instagram da 

LAMEP no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após o fim da segunda etapa do 

processo seletivo.  

VII. Disposições gerais   

Art. 15° Situações excepcionais no período anterior à seleção devem ser 

informadas à Liga por e-mail e serão avaliadas individualmente.   

Art. 16° No caso de intercorrências relacionadas à conexão da internet durante a 

realização da seleção, deve-se comunicar com um ligante por meio do Instagram 

e/ou WhatsApp de um dos integrantes da Liga, previamente informados.  

Art. 17° A bibliografia recomendada para o estudo e para a preparação do 
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candidato inclui as seguintes referências:   

ALMEIDA, T. F. de; EINSTEIN, A. A.; MORUMBI, C. E. P. O papel do médico 
frente à medicina de precisão. 2019. 
  

GINSBURG G. S.; PHILIPS K. A. Precision medicine: from science to value. 
Health Aff (Millwood). 2018;37(5):694-701. 

 

IRIART, J. A. B. Medicina de precisão/medicina personalizada: análise crítica dos 
movimentos de transformação da biomedicina no início do século XXI. Cadernos 
de saúde pública, v. 35, 2019. 

 

JAMESON, J. L.; LONGO, D. L. Precision Medicine — Personalized,  Problematic, 
and Promising. New England Journal of Medicine, v. 372, n.  23, p. 2229–2234, 
4 jun. 2015. 

   

NEGRI, F. D.; UZIEL, D. O que é medicina de precisão e como ela pode 
impactar o setor de saúde? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 
Rio de Janeiro. 2020. 
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Tutor da Liga Acadêmica de Medicina de Precisão - LAMEP/UFBA 

 

 
 

 



 

 

 

 
ANEXO I - FICHA DE AVALIAÇÃO DO CANDIDATO 

 
 

Liga Acadêmica de Medicina de Precisão - LAMEP/UFBA   

BAREMA DE AVALIAÇÃO   

ETAPA 01: APRESENTAÇÃO   

 

A) CANDIDATO:________________________________________________ .   

B) AVALIAÇÃO DA EQUIPE: Em cada item, atribuir nota em uma escala de 0 a 
10 pontos. A nota final desta etapa, será a média das notas dos itens avaliados:  

   

Itens a serem avaliados Nota 

1. Postura durante apresentação  

2. Clareza sobre o assunto abordado  

3. Tempo de apresentação  

4. Participação nas discussões geradas após apresentação  

5. Uso adequado dos recursos empregados  

6. Estrutura dos slides (introdução, desenvolvimento, 
conclusões, referências) 

 

Média  

 

 

Observações:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________  

Assinatura do membro avaliador 



 

 

 

ANEXO II - CRONOGRAMA 

 
Liga Acadêmica de Medicina de Precisão - LAMEP/UFBA   

BAREMA DE AVALIAÇÃO   

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO LAMEP 2023.1 

 

Inscrições 27/02/2023 - 26/03/2023 

Envio do currículo 27/02/2023 - 28/03/2023 (até as 22h) 

Apresentação e entrevista 29/03/2023 (a partir das 18h) 

 


