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EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE NOVOS INTEGRANTES DA 

LAMURGEM- 2020/2  

 

1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e Emergência – LAMURGEM, 

vinculada ao Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos- 

UNITPAC, comunica que estarão abertas as inscrições para seleção de novos 

ligantes. 

2. DAS VAGAS 

2.1 Serão ofertas 15 vagas, sendo 10 para membros efetivos e 5 para membros 

treinees. 

2.1.1.  Membros efetivos são os aprovados nas matérias                

HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS I e HABILIDADES E ATITUDES 

MÉDICAS II (PBL) ou CLÍNICA MÉDICA I (Tradicional)  

2.1.2.Membros treinees são aqueles que cursam as matérias 

HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS I ou HABILIDADES E ATITUDES 

MÉDICAS II (PBL)  

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. Poderão se inscrever no processo seletivo os alunos que estejam 

devidamente matriculados, frequentando regularmente suas atividades 

acadêmicas. O período de inscrições será entre os dias 19/10/2020 a 

25/11/2020 e poderá ser realizada com qualquer membro da liga por 

meio dos aplicativos Instagram ou Whatsapp. 

3.2.  Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário 

de inscrição e apresentar o seu comprovante de matrícula e seu 

documento de identidade com foto no dia da prova teórica e no dia da 

entrevista de habilidades. 

3.3. A inscrição somente será efetivada mediante pagamento da taxa de 

inscrição no valor de R$ 5,00 (cinco reais), a qual deverá ser paga no 

ato da inscrição 

3.4. O candidato é inteiramente responsável pela veracidade de dados 

fornecidos no momento da inscrição 

3.5. Não será aceito, em hipótese nenhuma, transferência de inscrição para 

pessoa diferente daquela que a realizou. 

3.6. O candidato portador de limitações físicas que necessite de condições 

especiais para realizar a prova deverá comunicar aos membros da liga 

no ato da inscrição.  

3.7. Bolsistas do ProUni estarão isentos da taxa de inscrição mediante 

apresentação de uma declaração da condição de bolsista no ato de 

inscrição ou por contato com os membros da liga.  

  

4. DA SELEÇÃO  

4.1. O processo seletivo será feito em duas etapas  



 Prova objetiva contemplando 15 questões, cada uma 

valendo 4 pontos (total de 60 pontos) - Eliminatória e 

Classificatória 

 Entrevista de habilidades com os membros da diretoria 

da liga (40 pontos) –Classificatória   

4.2. O conteúdo programático da prova de múltipla escolha será  

1) Sinais e sintomas em emergência 

2) Suporte Básico e Avançado de Vida 

3) Emergências Hipertensivas  

4) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica  

5) Asma  

6) Emergência metabólicas  

7) Cetoacidose e Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar  

8) Hemorragias digestivas  

9) Convulsões 

10) Coma  

11) Intoxicações 

12) Encefalopatia Hepática  

13) Insuficiência Cardíaca  

14) Insuficiência Hepática 

15) Arritmias Cardíacas  

16) Tromboembolismo Pulmonar  

17) Trombose Venosa Profunda  

4.3. A entrevista de habilidades será realizada com a diretoria da 

LAMURGEM, onde o candidato será questionado sobre as intenções e 

disposições para com a Liga, assim como análise curricular a partir da 

apresentação de certificados ou do currículo Lattes contemplando um 

total de 20 pontos.  

4.4. A prova teórica acontecerá no dia 26 de novembro de 2020 ás 19 

horas (a plataforma a ser utilizada será divulgada com antecedência 

nas redes sociais)  

4.5. A entrevista de habilidades acontecerá no dia 27 de novembro de 

2020 a partir das 16 horas (a plataforma a ser utilizada será divulgada 

com antecedência) 

4.6. O não comparecimento do candidato ou atraso no horário da prova 

cursa automaticamente em sua desclassificação  

4.7. Os critérios de desempate, em ordem, são   

1° Ter maior nota na entrevista  

2° Alunos que cursam períodos superiores  

4.8. O resultado final será divulgado no Instagram da liga em até uma 

semana após o processo seletivo  

5. DAS ATIVIDADES REALIZADAS  

5.1.  Os acadêmicos selecionados (efetivos e treinees) devem demonstrar 

disponibilidade para as atividades estabelecidas, com participação 

obrigatória em, no mínimo, 75 % das atividades. 

5.2. Os membros efetivos 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. 

Obrigatoriamente deverão participar do Estágio Supervisionado no 

Hospital Regional de Araguaína e também deverão estar disponíveis 



para a organização de eventos locais nos quais a Liga estiver 

vinculada. 

5.3. As reuniões da Liga são quinzenais com data e horário a definir. A 

inscrição no processo seletivo resulta automaticamente em afirmar que 

o candidato tem a disponibilidade de estar presente nestas.  

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

um certificado como membros ativos da LAMURGEM, no qual constará 

a carga horária que cumpriram durante o período que participaram das 

atividades. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1. A data de início das atividades e apresentação dos novos membros à 

Liga será divulgados pelas mídias sociais com antecedência. 

6.2. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de 

Desistência, oficializando o cancelamento, não sendo permitido o 

trancamento para reingresso posterior. 

6.3. 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 

6.4. É obrigatório a presença dos novos membros na primeira reunião da 

liga. 
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