
 

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS NOVOS 
INTEGRANTES DA LIGA ACADÊMICA TOCANTINENSE 

DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA – LATOP. 
 

3º PROCESSO SELETIVO DA LATOP 
2020/1 

 
 
  
1. DA ABERTURA  
 

A Liga Acadêmica Tocantinense de Odontologia Preventiva-

LATOP, comunica que do dia 13 ao dia 21 de maio de 2020, estarão 

abertas as inscrições para seleção de acadêmicos de Odontologia para 

membro efetivo que desejam participar das atividades desenvolvidas na 

LATOP. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES  
 

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos do curso de odontologia 
para membros efetivos, que estejam cursando regularmente 
suas atividades acadêmicas. Requisito mínimo para membro 
efetivo: ter cursado OSP I; 

 
2.2. As inscrições serão feitas via instagram do dia 13 ao dia 

21de maio. 
  

2.3. Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá apresentar o 
seu número de matrícula e dados pessoais. A inscrição só 
será efetivada mediante pagamento da taxa no valor de R$ 
10,00 (dez reais), a qual vai ser paga via transferência ou 
depósito Bancário; 

 
2.4.  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; 

 



2.5.  Todas as despesas referentes à participação do candidato 
no      processo seletivo são de total responsabilidade do 
aluno (caneta, lápis e borracha); 

 

 
2.6. 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. 

 
3. DAS ATIVIDADES REALIZADAS:  
 

3.1. Os acadêmicos selecionados para membro efetivo da 
LATOP, devem cumprir com todos os preceitos do estatuto; 

 
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 
LATOP, no qual constará a carga horária que cumpriram 
durante o período que participaram das atividades, em 
conformidade com o estatuto.  

 
4.  DA SELEÇÃO  
 

4.1. Serão destinadas ao processo seletivo 10 vagas para       
membro   efetivo;  

 
4.2. O processo seletivo será composto por 1 fase assim 

discriminada:  
 

4.2.1- Dia  08/05/2020  
 

• Prova teórica com 10 questões objetivas valendo 5,0 
pontos cada no total de 50 pontos. Sobre os seguintes 
temas: 

 
− Odontologia Social e Preventiva; 
− Microbiologia e Cariologia; 
− Introdução à Odontologia e Biossegurança; 
− Semiologia Básica. 
−  

Obs: o candidato deverá acertar 60% das questões para ser aprovado. 
 



  
 

4.3.     A prova teórica acontecerá no dia 22 de maio de 2020 às 
14:00 horas  através da plataforma Kahoot 
(https://kahoot.com/). O candidato terá  ate 60 minutos para a 

realização das questões; 
4.4.     O candidato que não realizar a prova até as 15h será 

automaticamente desclassificado. 
  

4.5.    Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são:  
• Aqueles que cursarem períodos superiores;  
• Maior idade.  

 
4.6.     No momento da prova, devem ser informados o nome e 

número de matrícula. 
  
4.7.  O resultado final, a prova e o gabarito estarão disponíveis na 

página do instagram da LATOP (@latop.unitpac ). 
 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
            5.1.   O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo 

de Desistência, oficializando o cancelamento, não sendo 

permitido o trancamento para reingresso posterior; 

 

5.2.   Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou 
abandonar suas atividades, a Diretoria reserva-se ao direito 
de preencher a vaga remanescente por meio de lista de 
espera a partir da seleção realizada.  
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