
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDITAL 01/2017  
Processo Seletivo 2017 

LIPANI – Ano V – Turma 4 



 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º - Em cumprimento ao seu estatuto, a Liga Paraibana de Neurointensivismo 

(LIPANI), faz-se saber pelo presente edital, a seleção de ingresso para a categoria de 

membros da liga. 

I - São de inteira responsabilidade dos candidatos inteirar-se da data, horário e local de 

realização do evento do processo seletivo, devendo para tanto consultar a página oficial 

do Centro de Estudos em Neuroemergência da Paraíba (http://www.cenepb.com) ou a 

página oficial de divulgação da liga. 

 Inscrição: http://www.cenepb.com; 

 Página oficial: ligaparaibanadeneurointensivismo.blogspot.com.br/ 

Art. 2º - Deverá os interessados cumprir e atender os pré-requisitos descritos abaixo: 

I – Estar devidamente matriculados no curso de graduação de medicina; 

II – Currículo Lattes devidamente atualizado. 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 3º - As inscrições serão realizadas no período de 07 a 31 de março de 2017 

diretamente com membros da LIPANI e do CENEPB (descritos no fim do Art. 3°). O 

valor da inscrição corresponde à quantia de R$15,00 (quinze reais) cujo pagamento 

deverá ser realizado pessoalmente, no ato da inscrição. 

 Contatos para inscrição: 

o Vernior Júnior (83) 9.9802-6892 – FAMENE P10 

o Jeanina Cabral (83) 9.9938-4880 – FAMENE P7 

o Sterphany Ohana (83) 9.8804-4774 – UFPB P7 

o Thaise Guedes (83) 9.9928-0448 – FCM P7 

Art. 4º - Despesas referentes à inscrição são de total responsabilidade do aluno e não 

estarão sujeitas à devolução. O valor pago como taxa de inscrição não poderá ser 

transferido para outro candidato; 

Art. 5º - Cada candidato é responsável pela veracidade das informações fornecidas para 

a inscrição;  

Art. 6º - Candidatos com limitações físicas que necessitem de condições especiais para 

realização da prova deverão comunicar sua necessidade no ato de sua inscrição; 

Art. 8º - As provas de ingresso como membro da LIPANI, serão realizadas nos dias 05 

de Abril de 2017 (Primeira Etapa) e 12 de Abril de 2017 (Segunda Etapa), a partir 

das 20 horas (08 p.m.), com duração de 2 (duas) horas, no auditório do Hospital 

Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. 

Parágrafo único – Todos inscritos deverão se apresentar no local de prova com 

antecedência mínima de 30 minutos do horário estabelecido. 

Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 

I – Deixar de comparecer, no dia e hora determinado, ao evento programado, ainda que 

por motivo de força maior ou caso fortuito; 

II – Não cumprir os pré-requisitos descritos no Art. 2°; 



 

III – Os candidatos que, no momento da prova, forem pegos utilizando artifícios 

(celulares, apostilas, meios eletrônicos ou compartilhamentos de informações) para 

sobressair aos demais. 

 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 9º - O Processo Seletivo contará com duas etapas, sendo elas: 

I – Primeira Etapa (dia 05 de abril de 2017): Uma prova objetiva com questões de múltipla 

escolha (60% da nota final); 

II – Segunda Etapa (dia 12 de abril de 2017): Entrevista com questões práticas de 

neurointensivismo e avaliação curricular – lattes - (40% da nota final). 

Art. 10° - O candidato que não atingir 50% da nota da primeira prova não passará para a 

segunda etapa. 

Art. 11° - Serão selecionados 10 novos membros para compor a formação da LIPANI 

sendo 05 vagas disponíveis para área de neurointensivismo (estágios em UTI) e 05 

vagas para área de neurocirurgia (estágios em plantão de neurocirurgia). Todos 

deverão cumprir o regimento interno da liga. 

 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 12º - A avaliação será composta por uma prova objetiva de 20 (vinte) questões. Cada 

questão tem um valor de 0,5 ponto, totalizando um valor de 10 (dez) pontos da prova 

objetiva. [60% da nota final] 

Art. 13º - A entrevista terá um valor de 10 (dez) pontos e será avaliada sob dois quesitos: 

I - Questões abertas (práticas); 

II - Avaliação curricular dos candidatos (Currículo Lattes). 

Art. 14º - Conteúdo da prova objetiva: Todos os conteúdos da prova estão disponíveis 

em resumos ou aulas no site do CENEPB (www.cenepb.com). 

I. Metodologia; 

II. Neuroanatomia; 

III. Escalas em Neuroemergência (Escala de Coma de Glasgow, Escala de Coma de 

FOUR, Escala FISHER, Escala Hunt & Hess, Escala ASIA, Escala NIHSS, Escala 

ICH, Escala MARSHALL, Escala GRAEB, ASPECTS); 

IV. Coma e morte encefálica; 

V. Hipertensão Intracraniana (HIC); 

VI. Microdiálise; 

VII. Oximetria Cerebral; 

VIII. Oximetria Jugular; 

IX. Stroke (AVCi, AVCh, HSA); 

X. Trauma Cranioencefálico; 

XI. Trauma Raquimedular 

http://www.cenepb.com/


 

Art. 15º - O candidato não poderá levar a prova após sua realização. 

Art. 16º - O resultado do processo seletivo será divulgado por meio de nota oficial 

disponível aos candidatos nas Página de divulgação oficial da LIPANI: 

 http://ligaparaibanadeneurointensivismo.blogspot.com.br/ 

 http://www.cenepb.com/ 

 Instagram: @lipanipb 

 Instagram: @neurointensivismoblog 

 Facebook: Lipani Neurointensivismo 

http://ligaparaibanadeneurointensivismo.blogspot.com.br/
http://www.cenepb.com/


 

DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO ESCRITA 

Art. 17º - O candidato que desejar interpor recurso disporá de 72 horas contadas a partir 

da divulgação do gabarito. O gabarito será divulgado na página oficial da LIPANI após 

24 horas contadas a partir do término da prova. 

I – O recurso deverá ser enviado para o e-mail lipanipb@gmail.com e deverá relatar a 

opinião e referência para análise da questão. 

II – A resposta ao recurso acontecerá no período de 24h na página oficial da LIPANI. 

 

RESULTADO 

Art. 18º - Serão aprovados aqueles candidatos que obtiverem maior pontuação no 

somatório geral de pontos entre prova e pontuação da entrevista. 

I - O resultado final será divulgado no site do CENEPB; Página Oficial da LIPANI e 

Facebook da LIPANI. 

II - Em caso de empate no resultado final, o critério considerado para desempate serão os 

seguintes:  

 1º Desempenho da prova prática; 

 2º Nota do Currículo Lattes (Persistindo o empate, será classificado o candidato 

que tiver maior nota do Currículo Lattes); 

 3º Idade (Persistindo o empate, será classificado o candidato que tiver mais idade). 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19º - A admissão dos aprovados obedecerá rigorosamente à classificação obtida no 

processo de seleção e os demais itens deste edital. 

I - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o concurso contidas 

nos comunicados, nas instruções ao candidato, neste Edital e em outros a serem 

publicados. 

II – Endereço da prova de Seleção: Av. Orestes Lisboa, s/n, João Pessoa, PB, 58031-090, 

Brasil. 

III – Dia e Horário das provas: Primeira etapa dia 05.04.17 das 20h às 22h; Segunda Etapa 

dia 12.04.17 das 20h às 21h. 

IV – Valor da inscrição R$ 15,00; 

V – Resultado do processo seletivo dia 12.05.2016 

VI – Inscrição: diretamente com membros da LIPANE e do CENEPB; 

VII – Página oficial: ligaparaibanadeneurointensivismo.blogspot.com.br/ 

VIII – A entrega do material dos novos membros será entregue na primeira reunião da 

LIPANI que ocorrerá no Auditório do Hospital de Emergência e Trauma Senador 

Humberto Lucena dia 19.04.2017. 

  



 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA SUGERIDA PARA ESTUDO 

 

 Neurotraumatologia – Almir Ferreira de Andrade – Guanabara 

Koogan. 
 

 Manual de iniciação em Neurocirurgia 2ª Ed. -  Fernando 
Campos Gomes Pinto – Editora Gen. 

 

 A Neurologia que todo Médico deve saber 3ª Ed. – Ricardo 
Nitrini e Luiz Alberto Bacheschi – Editora Atheneu. 

 

 De Jong, O Exame neurológico 7ª Ed. – William W. Campbell 

– Editora Guanabara Koogan. 

 

 Duss - Diagnóstico Topográfico em Neurologia 5ª Ed. – Mathias 

Baehr, Michael Frotscher – Editora Guanabara Koogan. 
 

 Neuroanatomia Funcional – Ângelo Machado – Editora Atheneu 
 

 Microdialysis in Neurointensive Care – Urban Ungerstedt 

 

 Prática Clínica Baseada em Evidências – Moacyr Nobre – 

Editora ELSEVIER 
 

 Blog: http://neurointensivismo.blogspot.com.br/ 
 

 Blog: http://ligaparaibanadeneurointensivismo.blogspot.com.br/ 

 

 ATENÇÃO: Após a realização da inscrição a LIPANI 

disponibilizará aulas em slides para auxiliar os estudos.  

 

 

Boa sorte!!! 

Att. Diretoria da Liga Paraibana de Neurointensivismo 

http://neurointensivismo.blogspot.com.br/
http://ligaparaibanadeneurointensivismo.blogspot.com.br/

