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No item 5 – PROCESSO SELETIVO 

Onde se lê:  

5.1 - O Processo Seletivo constará de uma Prova Teórica com caráter classificatório e 

eliminatório, com 10 questões de múltipla escolha, totalizando um valor de 10 pontos. 

Leia-se:  

5.1 - O Processo Seletivo constará de uma PROVA TEÓRICA (caráter eliminatório) e 

ENTREVISTA INDIVIDUAL (caráter classificatório). 

Onde se lê:  

5.5 - A prova será realizada no dia 24/08/18, das 14h às 16h, no Laboratório de 

Cardiopneumo localizado no Bloco de Fisioterapia da Universidade Federal do Amapá, 

Campus Marco Zero do Equador. 

Leia-se:  

5.5 - A prova teórica será realizada no dia 24/08/18, das 16h às 18h, no Laboratório de 

Cardiopneumo, localizado no Bloco de Fisioterapia da Universidade Federal do Amapá, 

Campus Marco Zero do Equador. 

Inclusão dos itens: 

5.19 – A relação dos candidatos classificados para a etapa de entrevista individual será 

divulgada no dia 28/08/18 no mural do Bloco de Fisioterapia e nas redes sociais da 

LAFCAR: Facebook (https://www.facebook.com/lafcarunifap/); Instagram 

(@lafcarunifap). 

https://www.facebook.com/lafcarunifap/


 
5.20 – A ENTREVISTA INDIVIDUAL será realizada com o corpo docente da 

LAFCAR a fim de analisar o perfil de cada candidato, com duração de 

aproximadamente 20 minutos. 

5.21 – A entrevista será realizada no dia 31/08/18, das 14h30min às 18h00min, no 

Laboratório de Cardiopneumo, localizado no Bloco de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Amapá, Campus Marco Zero do Equador. 

No item 7- RESULTADO 

Onde se lê: 

7.2- Em caso de EMPATE na nota final, a seleção será feita na seguinte ordem: 

a) Índice de rendimento acadêmico (IRA); 

b) Nota das disciplinas descritas no Item 3.2; 

c) Frequência em sala de aula; 

7.3 - A divulgação do resultado final da prova será feita no 29/08, no mural do Bloco de 

Fisioterapia e nas redes sociais da LAFCAR: Facebook 

(https://www.facebook.com/lafcarunifap/); Instagram (@lafcarunifap). 

Leia-se:  

7.2- Em caso de EMPATE na nota final, a seleção será feita na seguinte ordem: 

a) Desempenho na entrevista; 

b) Índice de rendimento acadêmico (IRA); 

c) Nota das disciplinas descritas no Item 3.2; 

d) Frequência em sala de aula; 

https://www.facebook.com/lafcarunifap/


 
7.3 - A divulgação do resultado final do processo seletivo será feita no dia 03/09/18, no 

mural do Bloco de Fisioterapia e nas redes sociais da LAFCAR: Facebook 

(https://www.facebook.com/lafcarunifap/); Instagram (@lafcarunifap). 

No item 8 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Onde se lê: 

8.1 - No ato da admissão, o discente aprovado no Processo Seletivo firmará termo de 

compromisso para o cumprimento de suas atividades e respeito ao estatuto. 

Leia-se: 

8.1 - No ato da admissão, o discente aprovado no Processo Seletivo firmará termo de 

compromisso para o cumprimento de suas atividades e respeito ao estatuto durante o 

período de um ano. 
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