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A Diretoria da LAEC, na qualidade de órgão supervisor, torna público que, no período 
de 16/08/2021 a 28/08/2021, estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para novos 
membros,  que ocorrerá nos dias 28 agosto de 2021.   

O presente Edital estará à disposição dos candidatos no Instagram oficial 

da LAEC.   

DISPOSIÇÕES INICIAIS   

Art. 1º - Em cumprimento ao seu estatuto, a Liga Acadêmica de Emergências 
Cardiocirculatórias (LAEC) faz-se saber pelo presente edital, a seleção de ingresso para 
novos membros.   

I - São 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, 
ou a página do Instagram da liga.   

Art. 2º - Deverá os interessados cumprir e atender os pré-requisitos descritos 

abaixo:  I – Estar devidamente matriculados no curso de graduação de 

medicina no UNITPAC;  II – Estar cursando entre o 1º ao 11º período do curso 

de medicina.   

DA INSCRIÇÃO   

Art. 3º - As inscrições serão realizadas no período de 16 de agosto a 28 de agosto de 2021;   

Art. 4º - O valor da inscrição corresponde à quantia de R$10,00 (dez reais) que será pago no 
ato de entrega da ficha de inscrição, sendo que alunos com bolsa PROUNI possuem o direito 
à isenção. A comprovação deverá ser entregue no ato da inscrição;   

Art. 5º - 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. 6º - Candidatos com limitações físicas que necessitem de condições especiais para 
realização da prova deverão comunicar sua necessidade no ato de sua inscrição.   

DO HORÁRIO E LOCAL DA PROVA   

Art. 7º - A prova teórica de ingresso como membro da LAEC será realizada no dia 08 de março 
de 2021, às 15:00 horas, com duração de 1h30min, no link que será disponibilizado para o 
inscrito, estando sujeita a mudança de horário e local de prova sendo comunicado com 
antecedência pelas redes sociais oficiais da liga. A avaliação de histórico acadêmico e 
entrevista serão realizadas de forma remota (o local será divulgado previamente nas redes 
sociais da liga), estando sujeita a mudança de horário e local de prova sendo comunicado com 



antecedência pelas redes sociais oficiais da liga.   

Parágrafo único – Todos inscritos deverão entrar no link da reunião via zoom disponibilizado 
pela diretoria com antecedência mínima de 20 minutos do horário estabelecido. 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.   

DO PROCESSO SELETIVO   

Art. 8º - O Processo Seletivo contará com duas etapas. No primeiro dia, uma prova objetiva 
com questões de múltipla escolha. A segunda etapa constitui-se de avaliação curricular e 
entrevista. A entrevista tem por objetivo avaliação curricular e do perfil do candidato. Serão 
selecionados 15 (quinze) membros;   

Art. 9º - 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   

Art. 10º - A avaliação será composta por uma prova teórica de múltipla escolha com 30 (trinta) 
questões com 5 (cinco) alternativas, em que apenas uma está correta. Cada questão tem um 
valor de1,5 (um e meio) pontos, totalizando um valor de 45 (quarenta e cinco) pontos da prova 
objetiva. A segunda etapa constitui-se de uma avaliação da entrevista com avaliação curricular 
valor de 55 (cinquenta e cinco) pontos.   

Art. 11º - Conteúdo da prova objetiva:   

Conteúdo Programático   

PROVA TEÓRICA   

 Suporte Básico de Vida;   
 Fibrilação Ventricular sem pulso;   
 Taquicardia Ventricular sem pulso;   
 Atividade Elétrica sem pulso;   
 Bradiarritmias;   
 Taquiarritmias;   
 Cuidados imediatos pós-parada;   
 Síndrome Coronariana Aguda;   
 Acidente Vascular Encefálico Agudo;   
 Hipovolemia;   
 Hipóxia;   
 Hipotermia;   
 Hipopotassemia;   
 Hiperpotassemia;   
 Acidose Metabólica;   
 Alcalose Metabólica;   
 Tamponamento Cardíaco;   
 Pneumotórax;   
 Trombose Pulmonar.   



LIVROS-BASE RECOMENDADOS:   

ACLS – . American Heart Association, Suporte Avançado de Vida Cardiovascular – Manual 
para profissionais de saúde.4.a ed. 2015   

ENTREVISTA   

Será realizada no dia 09 de março de 2021. Os candidatos serão avaliados de acordo com 
os seguintes critérios:  

 Habilidade de comunicação;   
 Motivação e interesse em fazer parte da liga;   
 Disponibilidade de horários durante a semana;   
 Conhecimento de língua estrangeira;   
 Participação como monitor oficial em disciplinas do curso de 
MEDICINA;   

 Iniciação científica;   
 Apresentação de trabalhos em congressos;   
 Participação em atividades extracurriculares e de extensão;   
 Organização de evento científico;   
 Artigo científico publicado em revista nacional e/ou internacional;   
 Projeto científico aprovado pelo CEP;   
 Coeficiente de rendimento global.   

SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR CERTIFICADOS OU XEROX DE PUBLICAÇÕES 
PARA CONFIRMAR PONTUAÇÃO CURRICULAR.   

Art. 12º - 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. 13º - 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.   

Art. 14º - 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. 15º - No ato da prova o candidato deverá preencher no campo correspondente somente o 
Nº de inscrição na Folha de Respostas e a Folha de Entrevistas. A Folha de Respostas é única 
e, portanto, não será disponibilizada nova folha de respostas.   

Art. 16º - O tempo mínimo de permanência dos candidatos em recinto de aplicação de prova 
é de 40 (quarenta) minutos. O candidato somente poderá levar a prova caso deixe o recinto 
depois de transcorridos 1h e 20min do tempo destinado à sua realização.   

Art. 17º - 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 fiscal.   

Art. 18º - Os três últimos candidatos remanescentes deverão, obrigatoriamente, deixar o 
recinto de prova ao mesmo tempo.   



Art. 19º - 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 o horário previsto para o fechamento do 
auditório.   

Parágrafo Único: Não haverá tolerância para atrasos, sendo desclassificado o candidato que 
não estiver presente no local de prova até o momento de início de sua aplicação.   

Art. 20º Serão classificados para a segunda etapa os 20 (quinze) candidatos que obtiverem 
melhor nota dentre os inscritos.   

 ATENÇÃO: O resultado para a segunda etapa será disponibilizado no Instagram oficial 
da LAEC em até 24 horas após a realização da prova teórica. É de total 
responsabilidade do candidato inteirar-se da classificação do Processo Seletivo.   

DAS VAGAS   

Art. 21º Serão disponibilizadas o total de 10 (dez) vagas. Os candidatos que ficarem como 
suplentes poderão ser convocados como membros da LAEC até o final do 1° semestre letivo 
de 2021, caso haja desistência de algum ligante.   

DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO ESCRITA   

Art. 22º - O candidato que desejar interpor recurso disporá de 20h horas contadas a do 
término do processo seletivo. O gabarito será entregue em até 2h após o término da prova.   

I - Não será aceito recurso interposto via fax, correio eletrônico ou enviado pelos Correios 
diretamente à LAEC. Também não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo.   

II - 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 nas redes sociais oficias da LAEC.   

III - O recurso deverá ser:   

a) Entregue impresso ao presidente da LAEC ou pelo email: laecunitpac@gmail.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;   

IV - 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;   



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

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

RESULTADO FINAL  
Art. 23º - Serão aprovados aqueles candidatos que obtiverem maior pontuação no somatório 
geral de pontos entre todas as etapas.   

I - O resultado final será divulgado no Instagram oficial da LAEC;   

II - Em caso de empate no resultado final, o critério considerado para desempate serão os 
seguintes:   

 Nota da prova teórica;   
 Entrevista;   
 Período em que está matriculado, prevalecendo o de maior período;   
 Idade, prevalecendo o de maior idade.   

Art. 24º - O resultado do processo seletivo será divulgado dentro de 48h após a realização da 
última prova no Instagram oficial da LAEC.   

Art. 25º - A primeira reunião com os novos ligantes ocorrerá dia 10 de março de 2021, às 19 
horas, na sala NEO do UNITPAC caso seja autorizado pela instituição ou pela plataforma 
zoom. O não comparecimento na data e hora marcadas implica na PERDA da vaga como 
membro da LACLIM, e chamada de membro suplente, conforme classificação.   

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

Art. 26º - 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 LAEC.   

Atenciosamente,   

 
Dr. Alberto Antônio Ferrari Mendonça Neto   

Coordenador e Colaborador da LAEC   
 

Vitória Bandeira Araújo 
Presidente da LAEC   

 
Ana Karoline Ramalho Kroth 

Vice-Presidente da LAEC 


