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EDITAL PARA A SELEÇÃO DE MEMBROS DA LIGA ACADÊMICA DE 
ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA BUCAL 

 
 

1. DA ABERTURA 

 

A Liga Acadêmica de Estomatologia e Patologia Bucal (LAEPB) comunica 

que, no período de 02 de outubro a 28 outubro de 2021, estarão abertas as 

inscrições para o processo seletivo. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1 Serão ofertadas 14 vagas no geral, sendo 7 vagas para membros efetivos 

e 7 vagas para membros trainers. 

 

2.2 Membros efetivos: serão oferecidas 7 vagas. Sendo pré-requisito para os 

candidatos a membro efetivo ter cursado ou está cursando as disciplinas de:  

 

 Patologia Geral 

 Semiologia 

 Estomatologia e Patologia Bucal 

 

2.3 Membros trainers: serão oferecidas 7 vagas. Os candidatos a membros 

trainers devem obrigatoriamente ter concluído a disciplina de: 

 

 Anatomia da cabeça e pescoço 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 Os alunos devem estar devidamente matriculados na instituição (UNITPAC) 

e cursando regularmente o curso de Odontologia no semestre letivo 2021/2. 

3.2 As inscrições vão do dia 02 de outubro a 28 de outubro de 2021. 

3.3 Poderão ser efetuadas com os membros da diretoria nos locais estabelecidos: 

 

 Direct do Instagram oficial da liga (@laepbunitpac); 

 Na clínica de Estomatologia e Patologia Bucal (Clínica I - dia de quarta-

feira às 16:15). 



 

 

3.4 O valor cobrado no ato da inscrição é de R$10,00. 

3.5Não haverá devolução da taxa de inscrição em quaisquer circunstâncias 

e, bem como, não será permitida a transferência do valor pago como taxa de 

inscrição para outra pessoa. 

3.6 Link de acesso para o preenchimento do formulário do Processo Seletivo da 

LAEPB: https://forms.gle/EWf1UE6eZ3SgrRhM6 - Qr code do link de acesso 

 

4. DA PROVA 

 

4.1 O processo seletivo consiste em duas etapas, sendo a primeira eliminatória, 

através de prova teórica com questões de múltipla escolha e a segunda 

classificatória, com entrevista. A primeira etapa valerá 60 pontos. Sendo três 

pontos por questão. 

 

4.2 A prova teórica contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha e será 

realizada no dia 29/10/2021 às 17H00min. Com duração de 1 (uma) hora. 

 

4.3 Não será permitido, o candidato ou outra pessoa, levar consigo o caderno de 

questões após o término da prova, sendo permitido somente as anotações do 

próprio gabarito, que estará na última folha do processo seletivo.  

 

4.4 O não comparecimento do candidato ou atraso, de mais de 5 minutos, a partir 

do horário previamente estabelecimento (às 17:00), no horário da prova cursa 

automaticamente a sua desclassificação. 

 

4.5 As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material 

transparente e tinta preta ou azul. 

 

4.6 No momento da prova, devem ser apresentados o comprovante de inscrição 

do processo seletivo e carteira de identidade ou documento similar com foto. 

Candidatos que, no momento da prova, forem pegos utilizando artifícios 

(celular, tablet, relógios eletrônicos, apostilas, compartilhamento de 

informações ou qualquer outro meio que possa obter conhecimentos 

externos) para sobressair aos demais, SERÃO DESCLASSIFICADOS. 

 

https://forms.gle/EWf1UE6eZ3SgrRhM6


 

4.7 Serão classificados os candidatos que acertarem 70% da prova teórica. 

4.8 O conteúdo programático da prova teórica será: 

 

 Patologia Geral; 

 Patologia Bucal; 

o Doenças fúngicas e virais da mucosa bucal; 

o Lesões potencialmente malignas / câncer de boca 

o Patologia das glândulas salivares 

o Patologia óssea, cistos e tumores odontogênicos 

 Semiologia; 

 Ética e bioética no contexto da legislação Odontológica 

 Anatomia Cabeça e Pescoço; 

 Anestesiologia e Técnica Cirúrgica; 

 Biossegurança; 

 Farmacologia. 

 

4.9 A entrevista (segunda etapa) será realizada no dia 30/10/2020 Horário á 

definir, com os candidatos que forem aprovados na primeira etapa. Local da 

entrevista será divulgado junto com a lista de aprovados da primeira etapa – 

via Instagram oficial da liga (@laepbunitpac). A segunda etapa valerá 40 

pontos. 

 

4.10 A entrevista será realizada pela Diretoria da LAEPB, onde o candidato será 

questionado sobre suas intenções, habilidades e progressão da liga LAEPB. 

Além disso, a análise curricular (Currículo Lattes) também será enquadrada 

nessa etapa. 

4.10.1 Enviar o link de acesso do currículo lattes, juntamente, com os 

respectivos documentos anexados na plataforma no email da liga 

LAEPB – laepb.unitpac@gmail.com  

 

4.11O resultado final será um acumulativo das notas adquiridas nas duas etapas. 

mailto:laepb.unitpac@gmail.com


 

 

5. DO RESULTADO 
 

 

5.1O resultado da primeira etapa será divulgado até o dia 29/10/2021 na rede 

social da Liga e por meio do email dos candidatos, portanto, fiquem atentos 

aos meios de comunicações. 

5.2O resultado irá obedecer à ordem de classificação dos candidatos (as) 

conforme a sua pontuação obtida em ambas as etapas do processo seletivo. 

Ademais, esse será correlacionando-se com o número total de vagas 

disponibilizadas. 

5.3O resultado final sairá dia 04/11/2021 e o será divulgado na página oficial da 

Liga no Instagram e no site do UNITPAC. 

5.4Qualquer dúvida em relação ao processo seletivo falar com os membros da 

diretoria da liga. 

 
 

6.  DAS REUNIÕES QUINZENAIS, MENSALIDES E AMBULATÓRIO 
 

6.1 As reuniões acontecem dia de sábado às 09:00, tendo o tempo de duração, 

em média, 1:00 a 1:30 por encontro.  

6.2 Os encontros são realizados na modalidade aula invertida, onde os 

acadêmicos/ligantes terão a oportunidade de estarem ministrando 

determinadas temáticas previamente estabelecidas. Os assuntos podem 

seguir as modalidades: 

6.2.1 Apresentação de slide (revisão de literatura, casos clínicos e outros) 

6.2.2 Discussão de artigos científicos 

6.2.3 Análise de lâminas histopatológicas 

6.2.4 Mesa redonda 

6.2.5 Gincanas 

  

6.2 A mensalidade é no valor de R$15,00, onde essa é aplicada em projetos de 

extensão, pesquisa e ensino, envio de trabalhos científicos a eventos 

externos e internos e nas confraternizações da liga.  



 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1 O acadêmico selecionado para membro trainee ou efetivo da LAEPB, deverá 

cumprir com todos os preceitos do estatuto, que é lido e discutido na 1º 

(primeira) aula pós processo seletivo, de forma que todos detenham do 

conhecimento sobre o documento. 

7.2 O acadêmico selecionado deverá demonstrar disponibilidade para as 

atividades a ele estabelecidas, as quais sempre serão avisadas com 

antecedência para a sua programação. 

7.3 Se por qualquer motivo o número de vagas não for preenchido ou 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 ou a partir de um novo Processo Seletivo 

Extraordinário. 

7.4 O critério de desempate, caso aconteça na prova do processo seletivo 

2021/2, será a partir da média na disciplina de Estomatologia e Patologia 

Bucal, juntamente, com a análise do Currículo Lattes dos estudantes.  
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE EVENTOS 
 

 

 

ETAPAS DATA HORÁRIOS LOCAL 
    

Período de 02/10/2021 Até às 22:00 Formulário online 
Inscrições A 28/10/2021   

1ª Etapa – Prova 29/10/2021 Às 17:00h Sala será divulgada no 
Teórica   Apoio ao discente no 

   dia da Prova 
Divulgação do 29/09/2021 Até 22:00 Rede Social da Liga 

gabarito    

Divulgação dos 29/09/2021 Até 00:00 
Rede Social da Liga e email 

dos classificados 
Classificados da 1ª    

Etapa    

2ª Etapa - Entrevista 30/10/2021 Á definir Plataforma Zoom 
    

Divulgação do 03/11/2019 Até 22:00 Site UNITPAC e Rede 
resultado final do   Social da Liga 
processo seletivo    


