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PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO NA LIGA ARAGUAINENSE DO TRAUMA 

 

 
A Diretoria da LAT, na qualidade de Órgão supervisor, torna público o Edital do Processo Seletivo 

2019/2, com período de inscrições entre 04/11/2019 a 18/11/2019 (até 16 horas). O presente 

Edital estará à disposição dos candidatos na internet, no site do UNITPAC ou no stand da LAT 

localizada no hall do UNITPAC. As datas relativas às diversas etapas e eventos do processo 

seletivo encontram-se disponíveis no Calendário de Eventos do Anexo I. 

 

 

 
PARTE 1 • NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO 

 

 
1. VAGAS 

 

1.1 O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para membros 

efetivos e associados da LAT, no total de 10 vagas, apenas acadêmicos de medicina do Centro 

Universitário Presidente Antônio Carlos – Araguaína – To.  

 
MEMBROS EFETIVOS ............................................................................... 10 VAGAS. 

 

 
2.  INSCRIÇÕES 

 
2.1 Condições Para a Inscrição 

 

2.1.1 A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser realizada, pelo próprio 

candidato, no Posto de Inscrição da LAT no UNITPAC ou diretamente com algum Ligante Efetivo 

da mesma. 

 

2.1.2 São condições necessárias à inscrição: 

 

a) possuir documento oficial de identificação, com fotografia; 

b) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

c) ser aluno regularmente matriculado no curso de medicina do Centro Universitário 

Presidente Antônio Carlos, estando cursando do primeiro ao décimo período.  

d) cumprir as demais instruções específicas para o processo seletivo. 

 

2.1.3  O valor da taxa de inscrição será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 

 

2.1.4 O candidato deverá apresentar na data estabelecida no Calendário de Eventos do Anexo I, 

para Verificação de Documentos. 

 

2.15 Os documentos comprobatórios das condições de inscrição serão exigidos dos candidatos na 

data estabelecida no Calendário de Eventos do Anexo I, para Verificação de documentos. 

 

2.1.6 A não apresentação de qualquer dos documentos comprobatórios das condições de 

inscrição por ocasião da matrícula, bem como qualquer rasura ou irregularidade constatada nos 

documentos entregues, importará na insubsistência da inscrição, eliminação do processo seletivo 

e perda dos direitos decorrentes. Os candidatos nesta situação serão substituídos, na ordem 

imediata de classificação. 



2.1.7 A inscrição no processo seletivo implicará na aceitação irrestrita das condições 

estabelecidas neste Edital, não cabendo ao candidato o direito de recurso para obter 

qualquer compensação pela sua eliminação, pela anulação da sua inscrição ou pelo não 

aproveitamento por falta de vagas. 

 
2.2 Inscrições Via Posto de Inscrição 

 

2.2.1 Os candidatos poderão também efetuar suas inscrições no Posto de Inscrição da LAT. 

 

2.2.2 As inscrições poderão ser realizadas nos dias úteis entre 04 de novembro a 18 de  

ovembro de 2019, das 08 às 16 horas.  

 
2.2.3 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 

 

a) preencher e entregar o formulário de pré-inscrição fornecido no local de inscrição. 

b) apresentar documento oficial de identificação, original com foto. 

c) apresentar CPF original. 

d) realizar o pagamento da taxa de inscrição no posto de inscrição e receber o comprovante 

de inscrição, documento que será exigido nas diversas etapas e eventos do processo 

seletivo. 

 

2.2.4 Após a inscrição, com a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, o candidato 

será incluído no cadastro de inscritos. 

 

2.2.5 Em caso de erro ou omissão de dados no preenchimento do formulário fornecido, da 

não comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou de pagamento da taxa de inscrição 

fora do prazo estipulado, a inscrição do candidato não será efetivada, impossibilitando sua 

participação no processo seletivo e, caso o pagamento tenha sido efetuado, o valor pago não 

será restituído. 

 

2.2.6 Encerrado o período de inscrições, o candidato que deseje promover a 

alteração/atualização dos dados cadastrais pessoais fornecidos, tais como: endereço, 

telefone, correção do nome e número dos documentos, deverá fazê-lo por requerimento no 

Posto de Inscrição. 

 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
3.1 O candidato deverá apresentar, em todas as etapas do processo seletivo, o 

comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação, original, com fotografia. 

 

3.2 • Serão considerados válidos os documentos originais de identidade, com assinatura e 

fotografia recente, emitidos por qualquer Órgão oficial de identificação do Território Nacional, 

tais como: carteiras expedidas pela Marinha, Exército e Aeronáutica; pelas Secretarias de 

Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 

expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); 

passaporte válido; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; 

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identidade; 

carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (com foto). 

 
 

 

 

 

 

 



3.3 Por ocasião da realização das etapas e eventos do processo seletivo, o candidato que 

não apresentar documento de identificação, na forma definida no subitem acima, não poderá 

realizar o evento e, no caso da realização da prova escrita, será automaticamente eliminado. 

 

3.4 Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem 

protocolo de documento. 

 

3.5 Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, CPF, 

títulos eleitorais, carteiras de motorista (sem foto), carteiras de estudante, carteiras 

funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 

danificados. 

 

3.6 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização de qualquer 

etapa do processo seletivo, em especial na data da realização da prova escrita, documento 

de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 

30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 

coleta de assinaturas, filmagem ou fotografia. 

 

3.7 A identificação especial será exigida também do candidato cujo documento de 

identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

 

3.8 O candidato que, por ocasião da realização da prova escrita, for submetido à 

identificação especial, terá que apresentar, até 10 (dez) dias antes da divulgação do 

resultado final do processo seletivo, um documento oficial de identificação, original, com 

fotografia, no Posto de Inscrição da LAT. A não apresentação do documento importará na 

eliminação do processo seletivo. 

 

 
4. PROCESSO SELETIVO 

 
4.1 O processo seletivo é constituído de Prova Escrita de Conhecimentos Específicos, que 

será objetiva e ou subjetiva, e terá caráter eliminatório e classificatório. 

 

4.2  Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de comparecer, no dia e 

hora determinada, ao evento programado, ainda que por motivo de força maior ou caso 

fortuito. 

 

4.3  É da inteira responsabilidade do candidato inteirar-se da data, horário e local de 

realização do evento do processo seletivo, devendo para tanto consultar o Posto de 

Inscrição, redes sociais da liga ou excepcionalmente um dos diretores autorizados. 

 
 

5. DA PROVA ESCRITA (eliminatória e classificatória) 

 
5.1 A Prova Escrita de Conhecimentos Específicos será realizada na cidade de Araguaína •    

TO, em local a ser definido, na data e horário constante do Calendário de Eventos do Anexo I. 

 

5.2 A Prova Escrita de Conhecimentos Específicos, constará de 29 (vinte e nove) questões, 

que serão elaboradas de acordo com o Programa do item 1 do Anexo. 

 

 

 

 

 



5.3  Será disponibilizado nas redes sociais da liga (instagram: @lat_trauma) e no quadro de 

avisos da instituição, o local de prova com o respectivo endereço, na época prevista no 

Calendário de Eventos do Anexo  I. 

 

5.4 O candidato deverá estar no local de realização da prova escrita, com a antecedência 

necessária ao horário que ainda será definido. Os candidatos que chegarem ao local de 

realização da prova após o fechamento da porta serão considerados eliminados. 

 

5.5 O candidato deverá portar consigo o comprovante de inscrição e um documento oficial 

de identificação, original, como fotografia, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e 

borracha. 

 
5.6 Não será permitido adentrar nos locais de realização de prova, candidatos portando 

armas de qualquer espécie, mesmo em se tratando de militar e/ou civil, em efetivo serviço 

ou com concessão de porte de arma. 

 

5.7  Caso seja observado durante a realização da prova candidato portando arma de 

qualquer espécie, será solicitada a sua retirada do recinto e este estará, automaticamente, 

eliminado do processo seletivo. 
 

5.8 Não será permitido durante a realização da prova escrita, o uso de celulares, "pagers", 

mochilas, calculadoras, pastas ou volumes similares. 

 
5.9  A LAT não se responsabiliza por pertences esquecidos ou perdidos pelos candidatos. 

 
5.10  Nos recintos de prova serão lidas as instruções gerais ao candidato. Após a leitura, o 

candidato deverá preencher os campos: nome, assinatura e nº de inscrição da Folha de 

Respostas. Somente será autorizada a troca da Folha de Respostas, nesta ocasião, por 

motivo de rasura nos campos acima descritos. 

 

5.11  Iniciada a prova escrita, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá 

deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar 

definitivamente do recinto de prova ou, para fazer uso de banheiro, devidamente 

acompanhado por um fiscal designado. 

 

5.12  Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova 

e, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi 

solucionada. 

 
5.13  O tempo mínimo de permanência dos candidatos em recinto de aplicação de prova é 

de 30 (trinta) minutos. O candidato somente poderá levar a prova caso deixe o recinto após 

transcorridos três quartos do tempo destinado à sua realização. 

 

5.14  Ao término do tempo concedido para a realização da prova, o candidato interromperá a 

resolução da mesma no ponto em que estiver, reunirá seus pertences, levantar-se-á e, 

ordenadamente, deixará o recinto de prova, entregando a Folha de Respostas ao fiscal. 

 

5.15  Os três últimos candidatos remanescentes deverão, obrigatoriamente, deixar o recinto 

de prova ao mesmo tempo. 

 
5.16  Será eliminado sumariamente do processo seletivo, e a sua prova não será levada em 

consideração, o candidato que: 

 
 

 

 

 



a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova. 

b) utilizar-se de qualquer material não autorizado. 

c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da prova. 

d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras em lugar que não o determinado 

para esse fim. 

e) cometer ato grave de indisciplina. 

f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento 

das portas. 

 

5.17 Não haverá vista da prova escrita. 

 

 
6 RECURSOS DA PROVA ESCRITA 

 
6.1 O candidato que desejar interpor recurso disporá de 1 (um) dia útil contado do dia 

seguinte ao da divulgação dos gabaritos disponível aos candidatos. 

 

6.2 Não será aceito recurso interposto via fax, correio eletrônico ou enviado pelos Correios 

diretamente à LAT. Também não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo. 

 

6.3 O resultado dos recursos contra questões da Prova Escrita de Conhecimentos 

Profissionais, erros ou omissões no gabarito, será dado a conhecer, coletivamente, pela 

alteração ou não do gabarito, em caráter irrecorrível na esfera administrativa, disponível aos 

candidatos no Posto de Inscrição. 

 

6.4 O recurso deverá ser: 

 

a) redigido em documento impresso, se manuscrito, com caneta esferográfica azul ou preta. 

b) apresentado com argumentação lógica e consistente, indicando o processo seletivo, 

número da questão, a resposta marcada pelo candidato e a divulgada pelo gabarito e a sua 

finalidade, associada à literatura médica usada como base na argumentação.  

c) será admitido um recurso por cada questão. 

d) entregue pessoalmente para o presidente ou vice-presidente da liga, respectivamente, 

Luiz Fernando Saço Castilho e Hanna Paula Carolayne Ferreira Pereira, sendo contactados 

através do e-mail: lat.unitpac@gmail.com, observando os prazos estabelecidos no inciso. 

 

6.5  Quando, decorrente de exame dos recursos, resultar anulação de questões, os pontos 

correspondentes a essas questões serão atribuídos a todos os candidatos, 

independentemente de os terem requerido. 

 

6.6 Recursos em desacordo com estas instruções não serão analisados. 
 

6.7 A diretoria da LAT possui o prazo de 48 horas para responder aos recursos, 
apresentando uma resposta formal ao candidato interessado. 

mailto:lat.unitpac@gmail.com


7 CLASSIFICAÇÃO PARA ENTREVISTA COM OS DIRETORES. 

 
7.1 O resultado da primeira etapa do processo seletivo será divulgado por meio de nota 

oficial disponível aos candidatos nas redes sociais da liga (instagram @lat_trauma) e em 

outros meios e comunicação, conforme necessidade. 

 

7.2 Os candidatos que obtiverem nota final inferior a 50% do valor da prova serão 

considerados reprovados no processo seletivo, mesmo que haja sobra de vagas. 

 

7.3 Os 20 (vinte) primeiros classificados na categoria de membro efetivo da primeira etapa 

do processo seletivo serão entrevistados por 3 diretores responsáveis pela realização do 

processo seletivo da LAT 2019/2. 

 
8 ENTREVISTA COM OS DIRETORES (eliminatória e classificatória) 

 
8.1  A data e horário de cada candidato serão divulgados juntamente com o resultado da 

primeira etapa do processo seletivo. 

 

8.2 A entrevista será realizada por 3 diretores ao mesmo tempo, onde o candidato será 

questionado sobre sua verdadeira intenção e disposição para com a Liga Araguainense do 

Trauma. 

 

8.3 Na data e hora marcada para entrevista o candidato deverá portar comprovante de 

inscrição e documento original com foto. 

 

8.4 A entrevista possui um valor total de 40 (quarenta) pontos, podendo o candidato ficar com 

uma nota entre 0 e 40 (zero a quarenta). 

 

8.5 A nota da entrevista será formulada da seguinte maneira: 

 

8.5.1Cada diretor após a entrevista irá pontuar o candidato, baseado nos seguintes 

critérios: 

 

a) Postura do candidato frente a banca examinadora; 

b) Conhecimentos básicos sobre a estrutura da liga; 

c) Capacidade de argumentação; 

d) Grau de motivação para a aprovação no processo seletivo; 

e) Engajamentos em projetos da faculdade e ideias para futuros projetos. 

 

8.5.2. Após recolhimento da nota de todos os diretores para o referido candidato, as 3 

notas serão somadas e divididas por 3 fornecendo, portanto o resultado final da 

entrevista para cada candidato. 

 

8.6 Não existem recursos para a entrevista, sendo ela uma avaliação subjetiva.  
 

8.7 O candidato que faltar ou chegar atrasado à entrevista mesmo que por motivo de força 

maior será considerado como eliminado e sua vaga cedida de imediato para o candidato 

suplente. 

 
 
 
 



 
9. ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA L.A.T. 

E/OU PRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO CIENTÍFICA (CLASSIFICATÓRIO) 

 
9.1 Os cursos promovidos pela LAT terão valor de pontuação para o processo seletivo da 

LAT 2019/2. 

 

9.2  O candidato deverá entregar a cópia dos certificados. 
 

9.3 As cópias dos certificados deverão ser entregues no dia da entrevista com os diretores, 

não havendo possibilidade de adiantamento ou adiamento da entrega dos mesmos. 

 
9.4 A pontuação dos certificados terá valor pré-definido pelos avaliadores, sem necessidade 

de exposição neste edital.  

 
 

Categorias pontuadas na entrevista de admissão:  

Presença na aula aberta em 2019/1 com o tema: Atendimento Inicial ao 

Politraumatizado.  

Participação na VI Jornada Araguainense do Trauma 

Apresentou de trabalho científico na VI Jornada Araguainense do Trauma 

Curso da área de emergência pré e intrahospitalar 

COTEM 

PHTLS 

Cursos promovidos pela LAT (no último ano - 2019): Suporte Básico de vida e 

Intubação Orotraqueal, Atendimento inicial ao politraumatizado. 

*pontuação única por curso. 

Cursos, apresentação e/ou participação em congressos (a critério dos avaliadores). De 

acordo com os seguintes critérios: 

a) Participação como Congressista. 

b) Curso e/ou apresentação em Congressos Regionais e Estaduais. 

c) Curso e/ou apresentação em Congressos Nacionais ou Internacionais. 

Monitoria ou Projeto de Iniciação Científica.  

 

9.5 É necessário no início da entrevista a entrega do Curriculum Lattes impresso (uma 

cópia). 

 

9.6  Caso o candidato desenvolva algum projeto de pesquisa utilizando a Plataforma Brasil 

independente do estado em que se encontra a pesquisa, este deve retirar um print da página 

principal e levar uma cópia para ser entregue aos avaliadores. 

 
 
 

 
 
 



 
10.CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
10.1 Serão somados a pontuação do candidato na primeira etapa mais a pontuação 

adquirida na entrevista e a pontuação adquirida na entrega dos certificados, ficando o 

resultado final entre 0 (zero) e 100 (cem). 

 

10.2  O resultado constará da relação dos candidatos aprovados e classificados dentro do 

número de vagas previstas (candidatos aprovados) e dos candidatos. classificados pela 

ordem decrescente da nota final. 

 

10.3  Em caso de empate na Prova Escrita, a classificação obedecerá à ordem de idade, 

em favor do mais idoso, nos termos previstos pelo art.27 da Lei 10.741/2003. 

 
10.4 Os candidatos que obtiverem nota final inferior a 50 (cinquenta) em uma escala de 0 

(zero) a 100 (cem) serão considerados reprovados no processo seletivo, mesmo que haja 

sobra de vagas. 



PARTE 2 • ANEXOS  

 

ANEXO I 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

 
EVENTO    DATA ATIVIDADES 

01    04/11- 18/11/2019 (16 horas) Período de Inscrições 

 02               18/11/2019 Prova Escrita 

03          19/11/2019 Divulgação dos classificados para 

segunda etapa. 

04         20/11/2019 Entrevista com os classificados na 1ª etapa do 

processo seletivo e entrega das cópias dos 

certificados, curriculum Lattes e Print da 

Plataforma Brasil (Caso possua). 

 
05 

 
       21/11/2019  

     Resultado final dos aprovados para      

membro efetivo da LAT 2019/2 

 

 

ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PRIMEIRA FASE 

 
● Cinemática do trauma, avaliação de cena 

● Avaliação primária e secundária do traumatizado. 

● Vias aéreas e ventilação. 

● Circulação, reposição volêmica, choque. 

● Trauma cranioencefálico. 

● Trauma torácico. 

● Trauma abdominal. 

● Trauma pélvico. 

● Trauma músculo-esquelético. 

● Trauma raquimedular 

● Trauma geriátrico 

● Trauma pediátrico 

● Trauma obstétrico 

● Emergências psiquiátricas 

● Emergências clínicas 

● Suporte Básico e Avançado de vida adulto e pediátrico 

● Queimados 
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OBSERVAÇÃO: A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como 

orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos. 

 

 

 

 

Casos omissos ou dúvidas deverão ser tratados exclusivamente com a diretoria da 

LAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att, Liga Araguainense do Trauma 


