
Liga Acadêmica de Estética com Ciência – LAESC  

Processo Seletivo para Incorporação de Ligantes 

Edital de abertura de vagas 

 

A LAESC abre processo seletivo para o preenchimento de vagas para membros 

discentes.  

O objetivo da liga é realizar atividades de extensão voltadas à comunidade, dentro 

da área de competência da Estética e Cosmética, além de atividades de pesquisa 

relacionadas às ações.  

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

a) ser acadêmico (a) matriculado (a) a partir do 1o semestre do CURSO DE 

TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA DO IESPES e cursando as 

disciplinas relativas ao período no qual estão vinculados. 

b) ter disponibilidade para participar das atividades da Liga; 

c) não estar vinculado a outras ligas acadêmicas ou grupos de pesquisa; 

d) ter sido aprovado nas disciplinas cursadas no semestre anterior.  

DAS VAGAS  

Serão ofertadas 6 (seis) vagas para Membros Efetivos aos alunos do CURSO DE 

TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA DO IESPES. 

DA INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS  

a) As inscrições podem ser feitas na com as acadêmicas da LAESC que cursam 

o 5º semestre vespertino e noturno, do dia 25 de fevereiro a 1 de março, os 

contatos serão disponibilizados no final do edital. A inscrição é gratuita.  

b) O processo de seleção será composto de 3 etapas, de acordo com o 

cronograma abaixo: 

 

 

 



ETAPA DATA E LOCAL 

INSCRIÇÃO (ELIMINATÓRIA) 25/02 à 01/03 

PROVA ESCRITA (ELIMINATÓRIA E 

CLASSIFICATÓRIA) 

09/03 (sábado) das 09:00 às 

11:00 horas sala 5 - Campus II 

DIVULGAÇÃO DO RESULTDO DA PROVA 

ESCRITA – CANDIDATOS APTOS PARA 

3°ETAPA 

12/03 

3°ETAPA- ENTREVISTA (ELIMINATÓRIA E 

CLASSIFICATÓRIA) 

14 e 15 de março as 17:30 

RESULTADO FINAL 18 de março 

 

c) Será aplicada uma prova de caráter objetivo (primeira fase), contendo um 

total de 10 (dez) questões, sendo 9 objetivas e 1 discursiva.  

d) Os candidatos serão classificados de acordo com a nota da avaliação, que é 

de, no máximo, 10 (dez) pontos. Os candidatos que obtiverem nota superior 

ou igual 7,0 pontos na segunda etapa serão classificados para a terceira 

etapa. 

e) Será excluído do processo seletivo o candidato que adotar conduta 

incompatível em relação à prova, aos examinadores e seus auxiliares, ou for 

surpreendido, durante a realização da prova, comunicando-se com outro 

candidato ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos.  

f) Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, seja qual for o 

motivo alegado.  

 

DO RESULTADO FINAL 

a) Serão aprovados no processo seletivo os 6 primeiros colocados nas duas 

fases. Caso não efetivem suas matrículas na liga, as vagas restantes serão 

preenchidas pelos candidatos classificados nas posições seguintes, 

obedecendo à ordem de classificação. 



 

Critérios de desempate:  

- Primeiro: maior semestre;  
- Segundo: maior número de Projetos de Iniciação Científica e/ou Projetos de 
Extensão, estejam eles concluídos ou em andamento; 
-Terceiro: maior idade.  
 

b) A classificação geral dos candidatos habilitados será divulgada nos murais do 

IESPES. O processo seletivo será homologado pela Diretoria da LAESC.  

c) A convocação dos candidatos aprovados obedecerá à rigorosa ordem de 

classificação. 

DOS CONTEÚDOS 

Serão abordados os seguintes assuntos citados abaixo:  

1. ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA    
2. NOÇÕES BÁSICAS EM AVALIAÇÃO E TRATAMENTOS ESTÉTICOS 
3. COSMETOLOGIA 

REFERÊNCIAS: 

1. PEREIRA, M.F. Recursos Técnicos em Estética. Volume 1. Série Curso de 
Estética. Editora: Difusão, São Paulo, 2016. 

2. BORGES, F.S.; SCORZA, F.A. Terapêutica em Estética: Conceitos e 
técnicas. Phorte Editora, São Paulo, 2016. 

3. FAÇANHA, R. Estética contemporânea: guia prático. RJ: Rubio, 2003. 
4. RIBEIRO, C. Cosmetologia aplicada a dermoestética. 2ªed. SP: 

Pharmabooks, 2010. 
 

DA CONVOCAÇÃO 

São condições para a inscrição na Liga após aprovação:  

• Apresentar documentação completa, conforme relação a lhe ser entregue por 

ocasião da convocação. 

• O candidato que, no prazo de 03 (três) dias úteis, não atender à convocação 

de que trata o item será considerado como desistente e eliminado da lista de 

chamada do processo seletivo.   



 

DOS DIREITOS DOS MEMBROS  

a) Participar das reuniões científicas, jornadas, mesas redondas e cursos que 

abordarão as principais temáticas de Estética e Cosmética, de forma gratuita ou 

com desconto quando permitido ou proporcionado pelo evento; 

b) Participar de todas as ações e atividades teórico-práticas promovidas pela 

LAESC; 

c) Participar diretamente na organização das atividades da LAESC. 

d) Ao final da participação na Liga, receberá uma declaração como participante. 

DOS DEVERES DOS MEMBROS  

a) Obter, no mínimo, 75% de presença nas aulas e reuniões da Liga, abonando 

as faltas justificáveis;  

b) Obter 25% de presença em atividades externas; 

c) Realizar, pelo menos, 1 (um) trabalho científico por ano, durante o período 

referente à sua participação na Liga; 

d) Participar na organização das atividades desenvolvidas pela LAESC. 

Dúvidas:  

Professoras Coordenadoras:  

marina_nicolau_@hotmail.com / fck_andrade@hotmail.com  

Contatos para inscrição: 

Andressa – 98110-6941 

Cristina – 00145- 8278 

Karen – 992039340 

Polyana – 99137- 9171  

Rebeca – 991245490 

Sandy – 991688919 

mailto:marina_nicolau_@hotmail.com
mailto:fck_andrade@hotmail.com

