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A Diretoria da LOCC, na qualidade de órgão supervisor, torna público que, no período de 07/02/2020 a 
11/03/2020, estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para novos membros, que ocorrerá no 
dia 12 de março de 2020. 
O presente Edital estará à disposição dos candidatos na página inicial do site do UNITPAC. 

 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
Art. 1º - Em cumprimento ao seu estatuto, a Liga de Oncologia Clínica e Cirúrgica (LOCC) faz-se saber 
pelo presente edital, a seleção de ingresso para acadêmicos dos métodos tradicional e PBL. 

 
I - É de inteira responsabilidade dos candidatos inteirar-se da data, horário e local de realização do 
evento do processo seletivo, devendo para tanto consultar o posto de inscrição (no UNITPAC) ou a 
página oficial de divulgação da liga no Instagram; 

 
II - Os interessados deverão estar devidamente matriculados no curso de graduação de Medicina no 
UNITPAC ou UFT. 

 

DA INSCRIÇÃO 
 

Art. 2º - As inscrições serão realizadas no período de 07 de fevereiro de 2020 a 11 de março de 2020, 
pelo Instagram da liga (@locc_unitpac). 

 
Art. 3º - O valor da inscrição corresponde à quantia de R$15,00 (quinze reais) que será pago no ato de 
entrega da ficha de inscrição. 

 

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 - Poderão ser inscritos acadêmicos dos métodos tradicional e PBL. 

Art. 6º - De acordo com o regimento interno da instituição, não poderão se inscrever no processo seletivo 
os acadêmicos que já fazem parte de 2 (duas) ligas acadêmicas ou mais; 

Art. 7º - Candidatos com limitações físicas que necessitem de condições especiais para realização da 
prova deverão comunicar sua necessidade no ato de sua inscrição; 

 

Art. 8º - Bolsistas do PROUNI estarão isentos da taxa de inscrição mediante documentação 
comprobatória. 

 
DO HORÁRIO E LOCAL DA PROVA 

 

Art. 9º - A PROVA TEÓRICA será realizada no dia 12 de março de 2020, às 18:00h, com duração de 
1h15min, em sala de aula do UNITPAC a ser definida e divulgada pelo instagram da liga e no Stand de 
Inscrições. A tolerância de entrada na sala será de até 20 minutos. 

 
Art. 10º - A ENTREVISTA será realizada no dia 12 de março de 2020, com início após o término da 
prova teórica, em sala do UNITPAC a ser definida e divulgada pelo instagram da liga. Cada entrevista 
terá duração média de 10 minutos. 
 
Art. 11º - Os horários e locais da prova teórica e das entrevistas estão sujeitos a mudanças de acordo 
com a disponibilidade da instituição e imprevistos com a equipe organizadora. Se necessárias, as 
mesmas serão comunicadas com antecedência. 



Parágrafo único – Todos os inscritos deverão se apresentar no local de prova com antecedência mínima 
de 15 minutos do horário estabelecido, portando documento de identidade com foto ou carteira da 
biblioteca (identificação da matrícula) e comprovante de inscrição. Será eliminado do Processo Seletivo 
o candidato que deixar de comparecer nos dias e horários determinados, ainda que por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 

DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 12º - O Processo Seletivo contará com duas etapas. A primeira etapa será constituída por uma 
prova objetiva com questões de múltipla escolha. A segunda, por uma entrevista para os candidatos 
que obtiverem as mais altas pontuações na etapa anterior. A entrevista tem por objetivo avaliação 
curricular e do perfil do candidato. 

 
Art. 13º - Os candidatos que, no momento da prova, forem pegos utilizando artifícios (celulares, 
apostilas, meios eletrônicos ou compartilhamentos de informações) para sobressair aos demais, serão 
automaticamente desclassificados do processo seletivo. 

 

DA AVALIAÇÃO TEÓRICA 
 

Art. 14º - A avaliação será composta por uma prova teórica de múltipla escolha de 20 (vinte) questões 
com 5 (cinco) alternativas cada, em que apenas uma estará correta. Cada questão tem o valor de 1 
(um) ponto, totalizando um valor de 20 (vinte) pontos para a prova objetiva. 

 

 Conteúdo programático da prova teórica: Noções de Oncologia, Cuidados Paliativos, 
Emergências Oncológicas, Linfomas, Leucemias e Câncer de Estômago. 

 

 Referências indicadas: 

 
o GOLDMAN, Lee et al. CECIL: TRATADO DE MEDICINA INTERNA. 24 ed. Rio de Janeiro: Editora 
Elsevier, 2014. 

o KASPER, Dennis L. et al. MEDICINA INTERNA DE HARRISON. 19 ed. Porto Alegre: AMGH, 2017. 
 

Art. 15º - Os temas designados acima não limitam nem esgotam o programa. Serve apenas como 
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos. 

 

Art. 16º - Não serão permitidos 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. 

 
Art. 17º - 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. 

 
Art. 18º - A LOCC não se responsabiliza por pertences esquecidos ou perdidos pelos candidatos 
durante a realização do Processo Seletivo. 

 

Art. 19º - No ato da prova o candidato deverá preencher no campo correspondente somente o número 
de matrícula na folha de resposta e a folha de entrevista. A folha de resposta é única e, portanto, não 
será disponibilizada nova folha de resposta. 

 
Art. 20º - O candidato somente poderá levar a prova teórica caso deixe o recinto depois de transcorridos 
40 (quarenta) minutos do tempo destinado à sua realização. 

 
Art. 21º - 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 resposta ao fiscal. 



Art. 22º - 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 de indisciplina; 
f) Comparecer ao local de realização da prova após 10 minutos do horário previsto para o inicio da 
prova. 

 

DA ENTREVISTA 
 

Art. 23º - A segunda etapa se constituirá de uma entrevista no valor de 10 (dez) pontos. Nesta, serão 
distribuídos 4 (quatro) pontos para uma avaliação curricular – mediante documento comprobatório, 
sendo que a participação em eventos da LOCC garantirá pontuação extra neste quesito. Os demais 6 
(seis) pontos serão disponibilizados à avaliação subjetiva de acordo com os seguintes critérios: 

 Interesse/motivação do candidato pela LOCC - 3 (três) pontos; 

 Identificação do candidato com a área - 1 (um) ponto; 

 Disponibilidade do candidato para a liga - 2 (dois) pontos. 
 

I – Cada candidato será avaliado por no mínimo 2 (dois) integrantes da LOCC em conjunto. Sua 
pontuação nesta etapa será obtida através da média das notas distribuídas pelos entrevistadores. 

 
Art. 24º - A folha de entrevista estará disponibilizada aos candidatos que desejarem ter acesso à mesma 
em até 12 horas após o termino das entrevistas. Os interessados deverão enviar um email para 
anaacamilo17@hotmail.com contendo nome completo, número de matrícula, período e justificativa para 
esta solicitação, no prazo citado acima. 

 
DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 25º - Serão selecionados para a entrevista 12 candidatos, de acordo com as pontuações obtidas 
nas provas teóricas. 

 

DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO ESCRITA 
 
Art. 26º - O candidato que desejar interpor recurso disporá de até 12h horas contadas a partir do término 
do processo seletivo. O gabarito será entregue em até 2h após o término da prova. 

 
I - O resultado dos recursos contra questões da prova teórica, 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 na rede oficial da LOCC. 

 
II - O recurso deverá ser: 

 

a) entregue impresso à presidente da LOCC ou pelo email: anaacamilo17@hotmail.com; 
b) apresentado com argumentação lógica e consistente, indicando o processo seletivo, número da 
questão, a resposta marcada pelo candidato e a divulgada pelo gabarito, a sua finalidade e o texto base 
de onde foi retirado; 
c) um para cada questão; 

 

III - 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; 

mailto:anaacamilo17@hotmail.com


IV- Não serão aceitos recursos de outras fontes que não sejam dos livros-base utilizados na correção 
da prova, contidos neste edital. 

 
V - Recursos em desacordo com estas instruções não serão analisados. 

 

RESULTADO FINAL 
 
Art. 27º - Serão aprovados aqueles candidatos que obtiverem maior pontuação no somatório geral de 
pontos entre todas as etapas. 

 

I - Em caso de empate no resultado final, o critério considerado para desempate serão os seguintes: 
1. Nota da prova teórica; 

2. Entrevista; 

3. Período em que está matriculado, prevalecendo o de maior período; 

4. Participação em eventos da LOCC; 

5. Idade, prevalecendo o de maior idade. 
 

II - O resultado final será divulgado na página do Instagram da LOCC dentro de 24h após o término 

das entrevistas. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 28º - 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 - As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do processo seletivo 
correm por conta dos candidatos, não gerando direito a alojamento, alimentação, transporte ou 
ressarcimento de despesas; 

 
III - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da LOCC. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Dra. Ana Paula Mendonça 

Coordenadora da LOCC 

 

 
 

                                                     Ana Beatriz Pereira Castro Camilo 

  Presidente da LOCC 


