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1. DA ABERTURA  

 

A Liga Araguainense de Cardiologia – LAC comunica que estão abertas as inscrições 

para seleção de acadêmicos de Medicina para membro efetivo e trainee que desejam 

participar das atividades desenvolvidas na LAC.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

 

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos do curso de medicina do 1º ao 3º período, para 

membro trainee e do 4º ao 10º período, para membro efetivo, que estejam cursando 

regularmente suas atividades acadêmicas. Requisito mínimo para membro efetivo: ter 

sido aprovado na disciplina de Fisiopatologia Médica. 

  

2.2. O período de inscrições será entre os dias 17/02/2020 até o dia 13/03/2020 às 12 

horas. Poderá ser realizado com os acadêmicos participantes da LAC – Luana Letícia 

Mendonça Frota, Gabriella Ferreira, Antônio Marcos Nunes, Carlos Alberto Medeiros, 

Mariana Gonçalves Leal, Ayeska Karoline Vasconcelos de Sousa, Laura Camarota 

Borges, Antonio Marcos Nunes de Carvalho Filho, Hotair Phellipe Martins Fernandes 

Mariana Gonçalves Leal de Oliveira - no Diretório Central de Estudantes (DCE) do 

ITPAC ou por whatssap e instragram.  

 

2.3. Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário de inscrição 

e apresentar o seu comprovante de matrícula e documento de identidade com foto. A 

inscrição somente será efetivada mediante pagamento da taxa de inscrição no valor 

de R$ 15,00 (Quinze reais), a qual deverá ser paga no ato da inscrição.  

 

2.4. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela 

autenticidade dos documentos apresentados na inscrição.  

 

2.5. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese, bem como, 

não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra 

pessoa, assim como, a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que 

a realizou. Será fornecido o recibo do pagamento.  
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2.6. Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo seletivo 

são de total responsabilidade do aluno (caneta, lápis e borracha).  

 

2.7. O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais para 

realizar a prova deverá entregar no dia da inscrição uma carta informando a natureza 

da necessidade.  

 

Contato:  

Email: lac.itpac@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/LAC-Liga-Araguainense-de-Cardiologia/  

Instagram: @lac.itpac 
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No momento da inscrição serão obtidas as seguintes informações do candidato: e-

mail, período que o candidato encontra-se matriculado, número de telefone celular e 

número de matrícula.  

 

3.0. DAS ATIVIDADES REALIZADAS:  

 

3.1. Os acadêmicos selecionados para membro efetivo e trainee da LAC, devendo 

cumprir com todos os preceitos do estatuto. Para que o membro trainee se torne 

membro efetivo, é necessário que tenha sido aprovado na disciplina de Fisiopatologia 

Médica do curso de Medicina do ITPAC/FAHESA (para da alunos da Matriz Curricular 

de 2015.1) e para aqueles que tenham sido aprovado em Sistemas Orgânicos e 

Integrados III e Habilidade e Atitudes Médicas III (para alunos da nova Matriz 

Curricular de 2018.1) 

 

3.2. O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele 

estabelecidas, com participação obrigatória em, no mínimo, 75% das atividades.  

 

3.3. Os acadêmicos, obrigatoriamente, deverão participar da elaboração de trabalhos 

científicos desenvolvidos pelo grupo e, idealmente, deverão participar de congressos 

da especialidade, inclusive como apresentadores dos trabalhos enviados. Também 

deverão estar disponíveis para a organização de eventos locais nos quais a Liga 

estiver vinculada.  

 

3.4. Ao final do prazo de doze meses, os participantes têm direito a receber um 

certificado como membros ativos da Liga Araguainense de Cardiologia, no qual 

constará a carga horária que cumpriram durante o período que participaram das 

atividades, em conformidade com o estatuto.  

 

4.0. DA SELEÇÃO  

 

4.1. Serão destinadas ao processo seletivo 12 vagas, assim discriminadas: 07 vagas 

para membro efetivo; 05 vagas para membro trainee.  
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4.2. O processo seletivo será composto por três fases assim discriminadas:  

 

 

4.2.1.  1ª FASE MEMBRO EFETIVO e TRAINEE: 

Prova teórica: 60 pontos para trainee – 2 pontos por questão 

                       40 pontos para membro efetivo – 1 ponto por questão 

 

30 questões objetivas, versando sobre os temas dispostos no anexo I;  

 

4.2.2. 2ª FASE APENAS MEMBRO EFETIVO 

Prova prática: 20 pontos 

Serão 5 estações, sendo distribuídos 4 pontos em cada. A prova abordara os temas 

dispostos no anexo I; seja em forma de casos clínicos ou abordando a anatomia e 

semiologia do aparelho cardiovascular propriamente dito, de modo fisiológico ou 

patológico.  

 

4.2.3. 3ª FASE MEMBRO EFETIVO e TRAINEE: 

Entrevista avaliativa com os membros da Liga. Nessa ocasião os candidatos serão 

questionados sobre suas habilidades, atividades acadêmicas já desenvolvidas ao 

longo do curso.    

   Entrevista: 40 pontos  

 

CRITÉRIOS PARA A 

ENTREVISTA E ANÁLISE 

CURRICULAR 

Critérios Pontuação máxima por 

quesito 

Artigo científico publicado em 
revista nacional da área médica. 
Publicação em que o candidato 
aparece como um dos autores.  
 

03 pontos 

 
Bolsista de iniciação científica. Se o 
candidato participou de iniciação 
científica, reconhecida pela 
instituição, com bolsa  
 

03 pontos 
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Monitoria. Se o candidato foi 
monitor de alguma disciplina 
durante o seu curso de graduação.  
 

02 ponto 

Artigo científico publicado em 
revista internacional da área 
médica. Publicação em que o 
candidato aparece como um dos 
autores.  
 

03 pontos 

Domínio de língua estrangeira.  
 

 01 ponto 

Habilidades de comunicação. Se o 
candidato consegue se expressar e 
dialogar bem com os 
entrevistadores.  
 

07 pontos 

Atividades extracurriculares. Inclui 
atividades que o candidato 
desempenhou ou desempenhe 
paralela ao curso de graduação. 
Incluem neste item a participação 
em Ligas Acadêmicas, atividades 
educacionais extras (dar aula).  
 

02 pontos 

Motivação e interesses pelas 
atividades a serem realizadas na 
LAC.  
 

04 pontos 

Participação anterior em processo 
seletivo da LAC.  
 

01 ponto 

Disponibilidade para desempenho 
das atividades da LAC.  
 

03 pontos 

Conhecimento sobre os trabalhos 
realizados pela LAC 

03 pontos 

Participação de evento científico 
com apresentação de trabalho. Se o 
candidato participou de congresso, 
simpósio, encontro ou fórum com 
apresentação de trabalho oral ou 
pôster.  
 

03 ponto 
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Apresentação de trabalhos em 
congresso ou simpósio com tema 
incluso na liga  

03 pontos 

Projeto aprovado pelo Centro em 
Ética em Pesquisa – (CEP).   

02 pontos 

   Entrevista: 40 pontos  

 

Presença Simpósio Urgências e Emergências Cardiovasculares, Curso de 

interpretação de ECG, Projeto Eu Sou 12 por 8, Projeto combate a arritmias e morte 

súbita e aula aberta de semiologia cardíaca.  MEDIANTE COMPROVAÇÃO 5 pontos 

extras. Edital Processo Seletivo 2019 - Liga Araguainense de Cardiologia (LAC)  

 

4.3. A prova teórica acontecerá no dia 13 de março de 2020 às 20:00 horas no ITPAC. 

A fase teórica terá uma duração máxima de 1 hora e meia. A prova pratica e entrevista 

serão realizadas no dia 14 de março de 2020, na UNITPAC, horário a confirmar pelas 

redes sociais. 

 

4.4. O não comparecimento do candidato ou um atraso do horário da prova cursa 

automaticamente na sua desclassificação.  

 

4.5. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são:  

a) Aqueles que cursarem períodos superiores;  

b) Maior idade.  

 

4.6. No momento da prova, devem ser apresentados o Comprovante de Inscrição no 

Processo Seletivo e carteira de identidade ou documento similar com foto.  

 

4.7. Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou 

consulta a materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta. 

 

4.8. As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material transparente e 

tinta preta ou azul. Não serão considerados os gabaritos preenchidos com lápis ou 

grafite ou qualquer congênere.  

 

4.9. O resultado final da prova teorica e gabarito estarão disponíveis no site do ITPAC 

(www.itpac.br) e na página da Liga Araguainense de Cardiologia ( @lac.unitpac ), no 
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dia 13 de março de 2020. Sendo convocados nesta mesma data os candidatos a 

realizarem a prova prática e a entrevista do dia 14 de março de 2020. Ainda no dia 14 

de março será divulgado os alunos aprovados no processo seletivo 2020.1. 

 

OBS: SERAO DESCLASSIFICADOS  

O candidato trainee que não atingir um valor mínimo de 55% na prova teórica será 

automaticamente desclassificado. 

O candidato efetivo que não atingir um valor mínimo de 55% na soma da prova teórica 

com a prova prática será automaticamente desclassificado.  

 

5.0. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

5.1. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga 

será avisada com antecedência.  

 

5.2. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, 

oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para reingresso 

posterior.  

 

5.3. Se por qualquer motivo um dos associados for excluído, abandonar suas 

atividades ou não comparecer a reunião inaugural a Diretoria reserva-se ao direito de 

preencher a vaga remanescente por meio de lista de espera a partir da seleção 

realizada.  

 

Os casos aqui omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva da Liga 

Araguainense de Cardiologia. 
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Araguaína-TO, 12 de fevereiro de 2019. 
Luana Letícia Mendonça Frota  

Presidente L.A.C. 

 

 

ANEXO 1 

 

ASSUNTOS 

 

 

 

1. Anatomia Cardíaca  

2. Histologia Cardíaca  

3. Fisiologia Cardíaca  

4. Semiologia Cardíaca  

5. Exames de imagem Cardíacos 

6. Valvulopatias 

7. Síndrome Coronariana Aguda  

8. Insuficiência Cardíaca  

9. H.A.S.  

10. Doenças do Pericárdio  

11. Cardiopatias Congênita  

12. Dislipidemia/Aterosclerose  

13. Taquiarritmias  

14. Bradiarritmias  
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Araguaína-TO, 12 de fevereiro de 2019. 


