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DIRETORIA DA LIGA ARAGUAINENSE DO TRAUMA DE ENFERMAGEM 

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO A LATE 
 

A Diretoria de Ensino da LATE, na qualidade de órgãos supervisor, torna 

público que, no período de 08/02/2018 a 22/02/2018, estarão abertas as inscrições 

do processo seletivo.  

O presente edital estará à disposição dos candidatos no quiosque da LATE 

localizada no espaço cultural do ITPAC, e no site da instituição. 

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 - DAS VAGAS  

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

membros da LATE.  

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

MEMBROS ASSOCIADOS...............................................................  02 VAGAS  

1.2 - Os candidatos concorrerão somente às vagas oferecidas para membros 

EFETIVOS. Salvo os alunos que não tenham feito ou completado a matéria de 

Semiologia e Semiotécnica, que concorrerão às vagas de membros ASSOCIADOS. 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES  

2.1 - DAS 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 quiosque da LATE no ITPAC.  

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) estar regularmente matriculado no curso de enfermagem da FAHESA/ITPAC, 

desde que cumprido o pré-requisito de já ter cursado a disciplina “Semiologia e 

Semiotécnica”, ou apresente certificado de curso teórico-prático de “BLS” ou 

“PHTLS”. (CURSO COBRADO ESPECÍFICAMENTE PARA MEMBROS 

EFETIVOS);  

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

2.1.3 - O valor da taxa de inscrição será de R$ 20,00 (vinte reais).  

2.1.4 - 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, são eles, (RG original ou outro documento oficial 

com foto, CPF, comprovante de matrícula atualizado e comprovante de 

inscrição).  

2.1.5 - 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.  

2.1.6 - 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.  

2.1.7- O candidato deverá conhecer as normas que regem a atuação da LATE, e 

concordar com as mesmas para posteriormente efetuar sua inscrição, pois, uma vez 

efetuada a inscrição, automaticamente considerar-se que o candidato à vaga 

oferecida, teve acesso, leu e concordou com o Estatuto Normativo e Regulador da 

LATE. 

 

 

2.2 - DAS INSCRIÇÕES VIA POSTO DE INSCRIÇÃO 



2.2.1 - Os candidatos poderão também efetuar suas inscrições no posto de inscrição 

da LATE.  

2.2.2 - As inscrições poderão ser realizadas nos dias úteis entre 08 de fevereiro 

a 22 de fevereiro de 2018, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 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) 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 - Aceita 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, à 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, o que 

responsabiliza o candidato a especial atenção no ato de sua inscrição.  

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

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

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

posto de inscrição. 

 

 

3 - DA 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 - Só será aceita cópia de documento de identificação, se a mesma estiver 

autenticada, e acompanhada de Boletim de Ocorrência expedido por órgão 

competente, como comprovante de avaria irreparável, perda ou furto do documento 

oficial.  

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 01 (um) dias antes da divulgação do 

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

com fotografia, no posto de inscrição da LATE. A não apresentação do documento 

importará na eliminação do processo seletivo.  

 

 

4 - DO PROCESSO SELETIVO  

 



4.1 - O processo seletivo é constituído de prova escrita de conhecimentos 

profissionais com questões objetivas, em seguida de prova prática e entrevista 

individual que terão caráter eliminatório e classificatório.  

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

dia e hora determinado, ao evento programado, ainda que por motivo de força maior 

ou caso fortuito.  

4.3 - São de inteira responsabilidade do o candidato inteirar-se da data, horário e 

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

posto de inscrição, ou excepcionalmente um dos diretores autorizados. 

 

 

5 - DA PROVA ESCRITA (eliminatória e classificatória)  

 

5.1 - A prova escrita de conhecimentos profissionais será realizada na cidade de 

Araguaína -TO, no ITPAC/FAHESA, na data e horário constante do calendário de 

eventos do Anexo I.  

5.2 - A prova escrita de conhecimentos profissionais constará de 20 (vinte) questões, 

sendo todas de múltipla escolha, que serão elaboradas de acordo com o programa 

do item I do Anexo II.  

5.3 - Serão disponibilizados, nos postos de inscrição da LATE, 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, observando que as portas de acesso ao local de 

realização da prova serão abertas às 16:30 e fechadas às 17:00 (horário local). A 

prova terá início às 17:10  e duração de 1 hora e 30 minutos, com término às 18:40  

(horário local). Os candidatos que chegarem ao local de realização da prova após o 

fechamento das portas serão considerados eliminados.  

5.5 - O candidato deverá portar consigo o comprovante de inscrição, um documento 

oficial de identificação, original, com fotografia, e caneta esferográfica azul ou preta 

de material transparente, não será permitido o uso de lápis e, ou 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, 

calculadoras, mochilas, calculadoras, pastas ou volumes similares. 

5.9 - A LATE não se responsabiliza por pertences esquecidos ou perdidos pelos 

candidatos.  

05.10 - Nos recintos de prova serão lidas as instruções gerais ao candidato. Após a 

leitura, o candidato deverá preencher os campos: nome, assinatura e número de 

inscrição da folha de respostas. Somente será autorizada a troca da folha de 

respostas, nesta ocasião, e 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, após 30 (trinta) minutos do início da prova, 

devidamente autorizado pelo supervisor/fiscal, para se retirar definitivamente do 

recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado 

por fiscal designado para esse fim:  

• Fazer uso de banheiro;  

• Tomar água.  

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 em hipótese alguma poderá levar a 

prova. 

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 supervisor/fiscal do local de prova.  

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 ou método 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 da porta. 

 

 

6 - DOS 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 a LATE. 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 letra de imprensa, 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;  

c) um pedido de recurso para cada questão;  

d) entregue pessoalmente no posto de inscrição da LATE ou para um dos diretores 

autorizados, observando os prazos estabelecidos no inciso 6.1.  

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. 

 

 



7 - DA CLASSIFICAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA E ENTREVISTA COM OS 

DIRETORES.  

 

7.1 - O resultado da primeira etapa do processo seletivo será divulgado por meio de 
nota oficial disponível aos candidatos através das redes sociais da LATE nos 
seguintes endereços, respectivamente: <https:/www.facebook.com/ligaaraguaina> e 
@late_enf. 

 

7.2 - Os candidatos que obtiverem nota final inferior a 60 (sessenta) em uma escala 

de 0 (zero) a 100 (cem) serão considerados reprovados no processo seletivo, 

mesmo que haja sobra de vagas. 

 

 

8 – DA PROVA PRÁTICA E ENTREVISTA COM OS DIRETORES (eliminatória e 

classificatória)  

 

8.1 – A data e horário serão divulgados juntamente com o resultado da primeira 

etapa do processo seletivo da LATE 2018.  

8.2 – Os classificados na primeira etapa do processo seletivo participarão da 

segunda etapa, a saber, prova prática que será realizada através da descrição de 

uma cena de Atendimento Pré-Hospitalar, onde o candidato terá que descrever 

todos os passos do atendimento.  

8.2.1 – A prova prática terá valor de 40 (quarenta) pontos, avaliados através de uma 

única folha e pontuada pelos 6 (seis) diretores ao mesmo tempo, e podendo haver a 

presença dos membros colaboradores da LATE para o auxílio na organização da 

mesma.   

8.3 – A entrevista de cada candidato será realizada com pelo menos 06 (seis) 

diretores ao mesmo tempo, onde o candidato será questionado sobre sua verdadeira 

intenção e disposição para com a LATE.  

8.4 – Na data e hora marcada para entrevista o candidato deverá portar 

comprovante de inscrição e documento original com foto.  

8.4.1 – A entrevista possui um valor total de 40 (quarenta) pontos, podendo o 

candidato ficar com uma nota entre 0 (zero) e 40 (quarenta).  

8.5 – A nota da entrevista será formulada da seguinte maneira:  



8.5.1 – Cada diretor após a entrevista terá liberdade para pontuar o candidato, entre 

0 (zero) e 40 (quarenta), com a nota que acreditar ser justa.  

8.5.2 – Após recolhimento da nota de todos os diretores para o referido candidato, 

as notas serão somadas pelos diretores avalistas, fornecendo, portanto o resultado 

final em média da entrevista para cada candidato.  

8.6 – Não existem recursos para a entrevista.  

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 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

9.1 – A nota da primeira etapa (prova teórica) será pontuada apenas para 

classificação para a segunda do PSS.  

9.2 - Serão somados a pontuação do candidato na segunda etapa mais a pontuação 

adquirida na entrevista, ficando o resultado final entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos.  

9.3 - O resultado constará da relação dos candidatos aprovados e classificados 

dentro do número de vagas previstas (membros efetivos). E dos candidatos reservas 

pela ordem decrescente da nota final.  

9.4 - Em caso de empate na segunda etapa, a classificação obedecerá o critério de 

período menos avançado.  

9.5 - Os candidatos que obtiverem nota final inferior a 60 (sessenta) em uma 

escala de 0 (zero) a 100 (cem) serão considerados reprovados no processo 

seletivo, mesmo que haja sobra de vagas. 

 

 

PARTE 2 – ANEXO  

 

ANEXO I  

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS  

 

(01) 08/02/2018 à 22/02/2018 - Período de inscrições que poderão ser feito no 

quiosque da LATE no espaço cultural da instituição. 



(02) A partir de 22/02/2018 - O candidato deve consultar o posto de inscrição ou um 

Diretor autorizado para obter o local de sua prova escrita  

 

(03) 23/02/2018 prova escrita das 17:10 às 18:40 (horário local).  

ATENÇÃO! OS ACESSOS AOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

SERÃO ABERTOS ÀS 16:30 E FECHADOS ÀS 17:00 (HORÁRIO LOCAL) e o 

limite para acesso dos candidatos nos recintos de prova será até as 18:40.  

(04) 23/02/2018 Divulgação dos classificados para segunda etapa e local e horário 

da entrevista com os diretores da LATE.  

(05) 24/02/2018 Prova prática e entrevista das 14:00 às 17h00 (horário local), por 

ordem de chegada, com pelo menos 06 diretores, dos classificados para a 2ª etapa 

do PSS da LATE  

(06) 25/02/2018 Resultado final dos aprovados no PSS da LATE.  

 

 

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS PARA A PROVA ESCRITA  

 

I – ÁREA DE TRAUMATOLOGIA;  

Biomecânica e Cinemática do Trauma; atendimento inicial ao politraumatizado; 

manejo geral do traumatizado; trauma no idoso; trauma torácico; atendimento à 

gestante traumatizada; trauma abdominal; trauma raquimedular; trauma 

crânioencefálico; queimaduras; protocolo para RCP; fraturas e procedimentos; 

trauma de extremidades; OVACE, choques e emergências clínicas: Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e convulsões.  

 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  

 

Atendimento Pré-hospitalar ao traumatizado, PHTLS/NAEMT. – 8ª Ed. – Rio de 

Janeiro. Elsevier. 2016.  

American Heart Association – Guidelines CPR ECC – Destaques das diretrizes da 

AHA para RCP e ACE – 2015 

Grupo de resgate e atenção às urgências e emergências. Pré-Hospitalar. GRAU. 2ª 

Ed. São Paulo. 2015.  



 

OBSERVAÇÃO: A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve 

apenas como orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os 

candidatos. 


