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1. DA ABERTURA  

 
A Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Tocantins, do Centro Universitário 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos, comunica aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o processo seletivo 2021/2.  

 
2. DAS VAGAS  

 
Serão oferecidas 10 (dez) vagas para novos membros.  

 
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 10/09/2021 a 

27/09/2021 e poderá ser realizada com qualquer membro da liga por meio dos 

aplicativos Instagram (@lamitunitpac) ou Whatsapp. 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.  

 (94)99281-1850 (Luana Nunes) 

 (63)98113-2006 (João Paulo Carvalho) 

 

3.2 A inscrição somente será efetivada mediante pagamento da taxa de 

inscrição no valor de R$ 10,00 (dez reais), a qual deverá ser paga no ato da 

inscrição.  

 

3.3 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.  

 



3.4 Será fornecido o recibo do pagamento e o candidato deve conhecer o 

estatuto da LAMIT e estar ciente das normas do processo de seleção.  

 

3.5 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela 

autenticidade dos documentos apresentados na inscrição.  

 

3.6 Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo 

seletivo são de total responsabilidade do aluno.  

 
3.7 O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais 

para realizar a prova deverá comunicar sua necessidade no dia da inscrição.  

 

3.8 Os Bolsistas do PROUNI estarão isentos da taxa de inscrição. A inscrição 

destes acadêmicos deverá ser realizada exclusivamente mediante a uma 

declaração da condição de bolsista. 

 
4. DAS ATIVIDADES REALIZADAS  

 
4.1 Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos da Liga, devendo 

cumprir com todos os preceitos do estatuto.  

 

4.2 O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele 

estabelecidas, com participação obrigatória em, no mínimo, 75% das 

atividades.  

 

4.3 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. 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.  

 

4.4 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. 



 

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

certificado como membros ativos da LAMIT, no qual constará a carga horária 

que cumpriram durante o período que participaram das atividades, em 

conformidade com o estatuto. 

 
 

5. DA SELEÇÃO  
 

5.1. O processo constará de 02 (duas) etapas:  

 Prova de múltipla escolha com 20 questões, valendo 3,0 pontos cada 

(total de 60 pontos) – Eliminatória e Classificatória. 

 Entrevista com a diretoria da Liga (total de 40 pontos) – Classificatória.  

 

5.2. O conteúdo programático da prova de múltipla escolha será: 

1) Fisiologia respiratória; 

2) Fisiologia Cardíaca; 

3) Sepse; 

4) Infecções e uso de antibióticos; 

5) Choque cardiogênico; 

6) Choque séptico; 

7) Choque hipovolêmico; 

8) Emergências hipertensivas; 

9) Distúrbios ácido-básico. 

5.3. A entrevista será realizada com a Diretoria da LAMIT, onde o candidato 

será questionado sobre sua verdadeira intenção e disposição para com a Liga 

e análise Curricular. A pontuação da entrevista totalizará 40 pontos distribuídos 

da seguinte forma: (comprovação mediante entrega de currículo com 

certificados, declarações e/ou cópias dos documentos, não havendo recurso 

para a nota da entrevista):  

 Avaliação do interesse do candidato quanto a Medicina Intensiva e 

atividades relacionadas a liga: 10 pontos 

 Domínio da Língua Inglesa: 5 pontos 

 Habilidade de comunicação – capacidade de dialogar com os diretores e 

perspectiva de trabalho em equipe: 5 pontos  



 Disponibilidade de participar de todas as atividades propostas pela liga: 

5 pontos  

 Avaliação da participação do candidato em publicações científicas 

(artigos, anais em congressos, PROBEX, PROBIC e disponibilidade 

para tais): 8 pontos  

 Ser membro ativo de outra liga: 6 pontos  

 Ter participado da Aula Aberta de Distúrbios do Sódio da LAMIT: 1 ponto  

 

 
 5.4. A prova ocorrerá de forma presencial no UNITPAC em 28 de setembro 

de 2021 às 18h00min (suscetível a alterações a depender do panorama da 

pandemia).  

 

5.5. A entrevista ocorrerá de forma presencial no UNITPAC em 29 de 

setembro do corrente ano a partir das 18h00min ((suscetível a alterações a 

depender do panorama da pandemia).  

 

5.6. O não comparecimento do candidato ou um atraso do horário da prova 

cursa automaticamente na sua desclassificação.  

 

5.7. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são:  

 

1° Ter uma maior nota na entrevista;  

2° Aqueles que cursarem períodos superiores;  

 

5.8. O resultado final sairá em até uma semana após o Processo Seletivo 

através da página oficial da liga no Facebook e Instagram. 

 

 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
6.1. Os acadêmicos selecionados deverão obrigatoriamente comparecer a 

primeira reunião da Liga, sob pena de desclassificação do processo seletivo;  

 



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

Liga será avisada individualmente com antecedência.  

 

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 em até um ano. 
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Araguaína, 01 de Setembro de 2021 
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