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A Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia (LAGO) da Faculdade de Medicina da 

UNITPAC, torna público para os que se fazem interessados, o presente Edital que tem 

por finalidade, regulamentar através de Processo Seletivo, a admissão de Membros 

efetivos para a LAGO, desta IES, tendo em vista o perfil de interesse do ingressante 

para desempenhar as funções cabíveis constantes no Estatuto Normativo e Regulador 

da LAGO. Vale ressaltar, que este Edital possui vigência somente em tempo 

determinado e unicamente predestinado para os fins que nele foram competidos. A 

realização deste evento tem caráter idôneo, de suma responsabilidade e autoria da 

LAGO. A Diretoria Executiva e a coordenação das especialidades médicas das quais 

integram a LAGO, têm a incumbência de desenvolver e realizar o Processo Seletivo 

para Admissão de Membros efetivos. É de suma relevância que o candidato leia 

atenciosamente todos os quesitos deste Edital, que não serão em hipótese alguma, 

alterados ou contestados.  

 

 

Giovanna Vita Barbosa Marinho Silva 

Presidente da LAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MEMBROS À L.A.G.O. 

 

 

A Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Araguaína (LAGO) faz saber aos 

interessados que, no período de 27 de julho ao dia 15 de agosto de 2021, estarão 

abertas as inscrições do Processo Seletivo – 2021.2 da LAGO, para ingresso no 2° 

semestre de 2021 em todas as atividades promovidas pela liga no decorrer do 

presente ano. 

 

1. Das disposições preliminares:  

1.1 O processo seletivo será executado pela Diretoria Executiva da LAGO 

1.2 A seleção para provimento de vagas no curso e nas atividades ofertadas pela 

LAGO compreenderá:  

a) Prova com questões de múltipla escolha contendo 20 questões sobre assuntos 

escolhidos; 

b) Entrevista a ser realizada mediante aprovação em primeira fase do processo 

seletivo, na qual será feita avaliação de documentação científico e acadêmico 

desenvolvidos pelo participante, que será analisada pelos membros da diretoria da 

LAGO. 

1.3 A inscrição no processo seletivo pode ser feita por qualquer pessoa interessa, 

contudo o ingresso na liga é exclusivo para estudantes de medicina.  

 

2. Das vagas 

2.1 Os candidatos serão selecionados segundo o seu desempenho no Processo 

Seletivo até o preenchimento do número de vagas ofertadas 7 vagas no total. 

2.2 Todos os ligantes terão direito de participarem das atividades teóricas e práticas 

da LAGO. 

 

3. Das inscrições 

3.1 As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, com membros da Diretoria 

da LAGO, 27 de julho ao dia 15 de agosto de 2021. Para validação das mesmas, faz-



se necessário ao candidato estar comprovadamente quite com as condições abaixo, 

de acordo com o Estatuto Normativo e Regulador da LAGO. 

a) Matrícula efetivada no curso de Medicina do UNITPAC para o semestre letivo 

2020.2. 

b) Pagamento da taxa referente à inscrição, não havendo, sob nenhuma justificativa, 

isenção, devolução ou mesmo alteração da quantia. 

c) O valor das inscrições será no valor de R$ 10,00.  

3.2 As inscrições serão realizadas através de formulário eletrônico presente na rede 

social instagram da LAGO (@lago.unitpac) ou diretamente com os ligantes.  

 

4. Das provas  

4.1 O processo seletivo valerá 60 pontos e será composto de duas etapas: Prova e 

entrevista. A primeira etapa valerá 40 pontos divididos em questões de múltipla 

escolha. Os outros pontos serão distribuídos na entrevista, com o valor de 20 pontos. 

Abaixo segue o conteúdo programático: 

 

 



4.2 A primeira etapa será realizada no dia 16 de agosto de 2021, com duração de 

duas horas (cento e vinte minutos), incluindo o tempo de resolução das questões, 

identificação e transcrição do gabarito para a folha de respostas. A primeira fase será 

realizada online, via formulário eletrônico da plataforma GOOGLE das 19h00min às 

21h00min. Não será tolerado atraso ou fazer o formulário mais de uma vez. O link 

para realização da prova será enviado 5 minutos antes do horário previsto para início 

da mesma. Os candidatos que na primeira etapa obtiverem nota inferior a 40% serão 

considerados reprovados no processo seletivo, mesmo que haja sobra de vagas. 

4.3 A segunda etapa será realizada no dia 17 de agosto de 2021 pela Diretoria da 

LAGO para avaliar o currículo do acadêmico e o próprio candidato. Fica como 

responsabilidade do aluno entregar cópia de todos os seus certificados científicos 

durante a realização da entrevista. 

4.4 O candidato deverá se organizar para a realização das provas com antecedência 

mínima de 10 (dez) minutos do horário fixado para o início das mesmas, e estar 

presente no grupo do whatsapp onde será enviado o link das duas etapas. 

4.5 Durante a realização das provas, todos os candidatos serão submetidos a 

procedimento de identificação civil, mediante verificação do Documento de Identidade. 

O candidato, que se negar a ser identificado terá suas provas anuladas e será 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

4.6 Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário ou turno estabelecido para o início das provas; 

b) Não comparecer em qualquer uma das fases, seja qual for o motivo alegado; 

c) Não apresentar o Documento Oficial de Identidade; 

d) For surpreendido em comunicação com outra (s) pessoa (s) ou utilizando livros, 

notas ou qualquer 

outro impresso não permitido, bem como quaisquer aparelhos eletrônicos durante a 

prova. 

e) Não comparecer na primeira reunião após aprovado no Processo Seletivo. 

 

4.7 A LAGO reserva-se ao direito de alterar as datas de realização das provas 

previstas neste Edital, bem como de cancelar o Concurso, por motivos fortuitos ou de 

força maior, a critério da própria Liga. Em qualquer desses casos, porém, a LAGO 



responsabiliza-se por dar, com a devida antecedência, ampla divulgação às 

alterações feitas. 

4.8 A entrevista realizada no dia 17 de julho levará em conta os seguintes aspectos:  

- Artigo científico publicado em revista nacional da área médica (publicação em que o 

candidato aparece como um dos autores): 2 pontos 

- Bolsista de iniciação científica, reconhecido pela instituição: 1 ponto 

- Monitor de alguma disciplina durante o curso: 2 pontos 

- Habilidades de comunicação com os entrevistadores: 2 pontos 

- Atividades extracurriculares (participante de outras ligas acadêmicas? Palestras?): 2 

pontos 

- Ter participado da aula aberta de “Sangramento Uterino Anormal” realizada pela 

LAGO: 2 pontos 

- Motivação e interesse pela LAGO: 2 pontos 

- Tem alguma ideia ou projeto em mente?: 1 ponto 

- Disponibilidade para desempenho das atividades da liga: 2 pontos    

- Participação em evento científico com apresentação de trabalho (se o candidato 

apresentou trabalho oral ou pôster em Congresso/simpósio/encontro): 3 pontos 

- Projeto aprovado pelo Comitê em Ética e Pesquisa (CEP): 1 ponto  

 

5. Da classificação e dos resultados 

5.1 A LAGO divulgará a pontuação de corte dos aprovados e excedentes, bem como 

o gabarito oficial e o resultado final nas redes sociais da LAGO. 

5.2 A pontuação final deste processo seletivo e a classificação dos candidatos levarão 

em consideração a soma do total de pontos da primeira e da segunda etapa. 

5.3 Na apuração do resultado final, ocorrendo empate a classificação obedecerá à 

ordem de idade, em favor do mais idoso, nos termos previstos pelo art.27 da Lei 

10.741/2003. 



6. Dos recursos  

6.1 Caso tenha qualquer discordância do Resultado da primeira etapa do Processo 

Seletivo 2020.2, o candidato deverá protocolar diretamente com os membros da 

Diretoria LAGO por escrito, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir 

do horário da divulgação oficial da homologação do Resultado Parcial do Processo 

Seletivo. Depois desse prazo, não serão aceitas quaisquer reclamações. 

6.2 O candidato poderá requerer a revisão da sua prova teórica, com um dos membros 

da diretoria da LAGO. 

 

7. Do registro acadêmico 

7.1 Os candidatos classificados orientações para a matrícula e com a data, hora e o 

local da primeira aula. 

7.2 O Registro Acadêmico é obrigatório para todos os candidatos classificados no 

Processo Seletivo, independente da faculdade onde esteja matriculado.  

 

8. Disposições finais 

8.1 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais 

Complementares que vierem a ser publicados pela LAGO. 

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria da LAGO. 

8.3 A inscrição do candidato ao Processo Seletivo 2021.2 implicará a aceitação de 

todos os termos deste Edital. 

 

Araguaína, 26 de julho de 2021.  

 

 

Giovanna Vita Barbosa Marinho Silva 

Presidente da LAGO  


