
 

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 referida Liga. As inscrições poderão ser realizadas pelo site 

www.somiti.org.br no período de 21/12/2021 à 11/02/2022. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES 
 

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

MEC, a partir do 4º ano ou 7º período, que estejam cursando regularmente suas atividades 

acadêmicas, exceto os alunos matriculados no 12º período. 

1.2 Os sócios acadêmicos em dia com a anuidade da Somiti ou SAMMG estarão isentos da taxa 

de inscrição, o candidato deverá enviar o documento comprobatório de anuidade SAMMG quite 

e o CPF para o e-mail eventos@somiti.org.br para o desconto ser lançado. Dos não sócios será 

cobrada uma taxa de R$ 80,00 (oitenta reais). 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 enviar até 30/01/2022 aos organizadores um e-mail (eventos@somiti.org.br) 

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 estiver devidamente matriculado 

em uma faculdade conforme o item 1.1. É também indispensável a participação de 100% no 12º 

Simpósio Somiti Ligami, a ser realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2022, para ser 

selecionado a uma vaga. Devido às normas sanitárias até o momento da publicação do edital o 

evento será semipresencial, dia 15/02 online e a prova dia 16/02 presencial. 

Parágrafo único: O formato de realização do evento poderá ser alterado de acordo com 

definições estabelecidas pela Diretoria da Somiti e com autorização dos orgãos sanitários. 
 

1.6 A prova será realizada no segundo dia de Simpósio e a bibliografia para estudo será 

o livro “Descomplicando a Terapia Intensiva”, disponível no link 

https://conteudo.somiti.org.br/descomplicando-a-terapia-

intensiva?utm_source=SiteSomiti&utm_medium=referral, especificamente os capitulos 

relacionados a insuficiência respiratória, choque, disturbios hidroetrolíticos e acidobásicos, 

sindromes coronarianas agudas e parada cardiorrespiratória 

1.7 A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste 

Edital, incluindo eventuais retificações, dos quais o examinando não poderá alegar 

desconhecimento. 
 

2. DA DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 

2.1 O prazo limite para desistência é 11/02/2021 e esta desistência deverá ser informada por 

escrito para email eventos@somiti.org.br. Em caso de cancelamento haverá a retenção de 20% 
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do valor da inscrição, a título de despesas administrativas. Sendo a desistência comunicada após 

o prazo limite acima estabelecido, o valor pago não será devolvido. 

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 obrigatoriamente 
das atividades a seguir: 
 

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

Terapia Intensiva”, de acordo com a programação anual disponibilizada na Somiti. 
 

Atividades práticas nas dependências das Unidades dos hospitais parceiros, em dias e horários 
marcados em escalas previamente definidas, supervisionados por plantonistas designados pelos 
médicos coordenadores. 
 

3.2.1 Os acadêmicos que não comparecerem aos plantões escalados sem justifica 

pláusivel avaliada pela Diretoria Somiti, será automaticamente desligado da Liga.   

3.2.2 As presenças dos acadêmicos no estágio será confirmada através de assinatura e 

carimbo do médico responsável pela unidade no dia do mesmo.   

 

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

comprovação através de certificado disponibilizado pela Somiti de 18 horas anuais de 

participação para os coordenadores e 12 horas anuais para os demais ligantes, nos eventos para 

a comunidade ou 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 de interesse da comunidade. 

 
4. DOS BENEFÍCIOS ADICIONAIS AOS MEMBROS 

 

4.1. Terão direito a bolsa integral para o Curso BLS não transferível para outro curso do Centro 

de Treinamento da Somiti, o ligante que estiver conforme com o descrito nos itens 3.1, 3.2, 3.3 

e 5. 

4.1.1. A bolsa concedida conforme item 4.1 terá validade de 6 (seis) meses após a 

concessão, o ligante que não utilizar a bolsa dentro deste prazo, perde o beneficio 

automaticamente.  

4.1.2. O curso poderá ser realizado somente  nas turmas estabelicidas pela Somiti. 

 
 

5. DA CERTIFICAÇÃO 
 

5.1 Receberão certificado de participação, aqueles que, conjunta e obrigatoriamente, 

cumprirem, no mínimo, 60% das aulas teóricas semanais e 100% das atividades práticas E de 



 

extensão, além do descrito no item 3.3. 

 

6. DA SELEÇÃO 
 

6.1 Serão destinadas ao processo seletivo pelo menos 40 vagas. 
Parágrafo único: O número de vagas pode aumentar de acordo com avaliação da Somiti e 
hospitais parceiros, devendo ser formalizada a alteração através de comunicado no site da 
Somiti. 

 

6.2 O processo constará de etapa única: uma prova de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada 

questão, relacionadas à bibliografia e aos temas que serão abordados no 12º Simpósio Somiti 

da Ligami - 2022. 

6.3 A prova acontecerá no dia 16 de fevereiro de 2022, às 19:30h, durante as atividades do 

Simpósio, que será realizado em local a ser estabelecido e comunicado. Ressaltamos que poderá 

ser alterado devido às normas de vigilância e o mesmo será comunicado previamente. 
 

6.4 Serão selecionados pelo menos 40 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 Em nenhuma hipótese serão divulgadas as notas dos participantes. 
 

7.3 Os alunos não poderão ter acesso as provas após devolução ao término da prova. 
 

7.4 Os candidatos selecionados deverão comparecer à reunião seguida por aula inaugural das 

Ligas no dia 22/02/2022, às 18h, em local a estabelecido e comunicado, portando 

obrigatoriamente, comprovante de matrícula do período/ano em curso e foto 3x4. 

7.5 Não caberá recurso da classificação final, bem como sobre o conteúdo do edital e da 

orientação científica das provas. 
 

7.6 Os excedentes são chamados por ordem de classificação caso algum dos selecionados 

desistam da vaga ou não cumpram os requisitos estabelecidos. 
 

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 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 O controle de faltas é responsabilidade exclusiva do ligante. Em nenhuma hipótese o mesmo 

será disponibilizado pela Somiti. 
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8.4 Após 15 minutos de atraso a presença não será computada em nenhuma hipótese. 
 

8.5 Por motivo de força maior eventualmente as aulas canceladas serão repostas em outras 

datas. 
 

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

8.7 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. 

8.8 Os certificados conforme item 5.1 são entregues aos alunos somente ao final do ano 

vigente da liga. 

8.9 Bibliografia recomendada: A prova será realizada no segundo dia de Simpósio e a 

bibliografia para estudo será  o livro “Descomplicando a Terapia Intensiva”, disponível no link 

https://conteudo.somiti.org.br/descomplicando-a-terapia-

intensiva?utm_source=SiteSomiti&utm_medium=referral, especificamente os capitulos 

relacionados a insuficiência respiratória, choque, disturbios hidroetrolíticos e acidobásicos, 

sindromes coronarianas agudas e parada cardiorrespiratória; 

 

 

 
Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2022. 

 
 
 
 

Dr. Jorge Luiz da Rocha Paranhos 
Presidente da Somiti 
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