
 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

ADITIVO AO EDITAL: 37/2018 (29/01/2019) 

 

O Edital 37/2018, que torna pública a abertura de inscrições para a seleção de componentes das 

LIGAS Acadêmicas do Curso de Medicina, para exercício no ano de 2019, do Campus Parque Ecológico, vem por 

meio deste ADITIVO, informar as novas datas do processo seletivo relativo à Liga de Anestesiologia, Dor e 

Terapia Intensiva (LAADTI). 

 

1. O novo processo seletivo da LAADTI será no dia 1º de fevereiro de 2019, de 18h às 19h30min. 

2. Constará de uma prova valendo 100 (cem) pontos, com 40 (quarenta) questões objetivas de 

múltipla escolha (A, B, C, D e E), com duração de 1h30min. 

3. Não haverá qualquer alteração em relação aos temas abordados na prova, bem como em relação 

às referências bibliográficas que já estavam previstos no Edital 37/2018.. 

4. Todos os subitens referentes ao item 11 do Edital 37/2018, que tratam PROCESSO SELETIVO  

 

CRONOGRAMA E RESUMO DO NOVO PROCESSO SELETIVO - LAADTI 

ATIVIDADE PERÍODO 

Prova 1º de fevereiro de 2019* 

Divulgação do gabarito 2 de fevereiro de 2019* 

Prazo para recursos 4 de fevereiro de 2019* 

Análise dos recursos 4 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2019* 

Divulgação do gabarito final (após recurso) 13 de fevereiro de 2019 

Divulgação do resultado final 20 de fevereiro de 2019 

Formalização da desistência de uma LIGA (para os que foram 

aprovados em duas LIGAS) (Anexo 3 do Edital 37/2018) 

25 de fevereiro de 2019 

Data limite para entrada de classificáveis  11 de março de 2019 

Envio da relação final de componentes da LIGA (Anexo 4 do Edital 

37/2018) 

12 de março de 2019 

* Etapas com alteração de data. 

 

Fortaleza, 29 de janeiro de 2019 
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