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DIRETORIA GERAL DA LIGA ACADÊMICA DE RADIOLOGIA DE ARAGUAÍNA - 

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO À L.A.R.A 

 
A Diretoria da LARA, na qualidade de Órgãos supervisor, torna público que, no 

período de 08/11/2019 ao dia 19/11/2019, estarão abertas as inscrições do processo 

seletivo. O presente Edital estará à disposição dos candidatos na internet, no site do 

Centro Universitário Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC). As 

datas relativas às diversas etapas e eventos do processo seletivo encontram-se 

disponíveis no Calendário de Eventos do Anexo I. 

 
PARTE 1 - NORMASPARA O PROCESSO SELETIVO 

 
 

1 DAS VAGAS 

 
 

1.1 O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para 

membros efetivos da LARA, no total de 10 vagas. 

 
2 DAS INSCRIÇÕES 

 
 

2.1 DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

2.1.1 A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser realizada, pelo 

próprio candidato, pelo direct do instagram da liga (@radiologia_lara) no período do 

dia 26/08/2021 ao dia 15/09/2021. Após isto, é necessário efetuar o pagamento da 

taxa de inscrição, confirmando assim a inscrição. Além destas, outra forma de 

inscrição é diretamente com alguma ligante da LARA –Lista das ligante em anexo III. 

2.1.2 Para finalizar a inscrição, realizadas via site, é necessário efetuar o pagamento 

da taxa de inscrição e para isso é necessária comprovação da pré-inscrição. 

2.1.3 São condições necessárias à inscrição: 

a) Possuir documento oficial de identificação, com fotografia; 



b) Ser aluno regularmente matriculado no curso de Medicina do Centro Universitário 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ; 

c) Cumprir as demais instruções específicas para o processo seletivo; 

2.1.4 O valor da taxa de inscrição será de R$ 10,00 (dez reais). 

2.1.5 Isenção da taxa: Candidatos comprovadamente PROUNI serão isentos de taxa 

de inscrição. 

2.1.6 O candidato deverá apresentar na data estabelecida no Calendário de Eventos 

do Anexo I, para Verificação de Documentos. 

2.1.7 Os documentos comprobatórios das condições de inscrição serão exigidos dos 

candidatos na data estabelecida no Calendário de Eventos do Anexo I, para 

Verificação de documentos. 

2.1.8 A não apresentação de qualquer dos documentos comprobatórios das 

condições de inscrição por ocasião da matrícula, bem como qualquer rasura ou 

irregularidade constatada nos documentos entregues, importará na insubsistência da 

inscrição, eliminação do processo seletivo e perda dos direitos decorrentes. Os 

candidatos nesta situação serão substituídos, na ordem imediata de classificação. 

2.1.9 A inscrição no processo seletivo implicará na aceitação irrestrita das condições 

estabelecidas neste Edital, não cabendo ao candidato o direito de recurso para obter 

qualquer compensação pela sua eliminação, pela anulação da sua inscrição ou pelo 

não aproveitamento por falta de vagas. 

 
2.2 DAS INSCRIÇÕES VIA POSTO DE INSCRIÇÃO 

 
 

2.2.1 Os candidatos poderão também efetuar suas inscrições no Posto de Inscrição 

da LARA ou diretamente com alguma ligante. 

2.2.2 As inscrições poderão ser realizadas nos dias úteis entre 26/08/2021 a 

15/09/21 

2.2.3 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 

a) Preencher e entregar o formulário de pré-inscrição fornecido no local de inscrição; 

b) Apresentar documento oficial de identificação, original com foto; 

c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição no posto de inscrição e receber o 

comprovante de inscrição, documento que será exigido nas diversas etapas e eventos 

do processo seletivo. 



2.2.4 Após a inscrição, com a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, o 

candidato será incluído no cadastro de inscritos. 

2.2.5 Em caso de erro ou omissão de dados no preenchimento do formulário 

fornecido, da não comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou de pagamento 

da taxa de inscrição fora do prazo estipulado, à inscrição do candidato não será 

efetivada, impossibilitando sua participação no processo seletivo e, caso o pagamento 

tenha sido efetuado, o valor pago não será restituído. 

 
 

3 DA IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
 

3.1 O candidato deverá apresentar, em todas as etapas do processo seletivo, com 

comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação, original, com 

fotografia. 

 
4 DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

4.1 O processo seletivo é constituído de Prova Teórico-Prática de Conhecimentos 

Específicos, que será objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

4.2 Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de comparecer, no 

dia e hora determinada, ao evento programado, ainda que por motivo de força maior 

ou caso fortuito. 

4.3 É da inteira responsabilidade do candidato inteirar-se da data, horário e local de 

realização do evento do processo seletivo, devendo para tanto consultar o Posto de 

Inscrição, ou excepcionalmente um dos diretores autorizados. 

 
5 DA PROVA TEÓRICO-PRÁTICA (eliminatória e classificatória) 

 
 

5.1 A Prova de Conhecimentos Específicos será realizada na cidade de Araguaína- 

To, no Centro Universitário Instituto Antonio Carlos, na data e horário constante do 

Calendário de Eventos do Anexo I. 

5.2 A Prova constará de 20 (trinta) questões, que serão elaboradas de acordo com 

o Programa do item 1 do Anexo II, com valor total de 70 pontos. 



5.3 Será disponibilizado, no Posto de Inscrição da LARA, o local de prova com o 

respectivo endereço, na época prevista no Calendário de Eventos do Anexo I. 

5.4 O candidato deverá estar no local de realização da prova escrita, com a 

antecedência necessária, às 18:30:00h. A prova terá início às 19:00h (horário de 

Brasília) e duração de 1 hora e trinta minutos (01:30h). Os candidatos que chegarem 

ao local de realização da prova após a tolerância de 15 min serão eliminados. 

5.5 O candidato deverá portar consigo o comprovante de inscrição e um 

documento oficial de identificação, original, com fotografia, caneta esferográfica azul 

ou preta. 

5.6 Não serão permitidos durante a realização da prova escrita, o uso de celulares, 

"pagers", mochilas, "palmtops", calculadoras, pastas ou volumes similares. 

5.7 A LARA não se responsabiliza por pertences esquecidos ou perdidos pelos 

candidatos. 

5.8 O tempo mínimo de permanência dos candidatos em recinto de aplicação 

de prova é de 30 (trinta) minutos. 

5.9 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 grave de indisciplina; 

5.10 Não haverá vista da prova. 

 
 

6 DA CLASSIFICAÇÃO PARA ENTREVISTA COM OS DIRETORES 

 
 

6.1 O resultado da primeira etapa do processo seletivo será divulgado por meio de 

nota oficial disponível aos candidatos nas redes sociais da liga. 

6.2 Os 20 (vinte) primeiros classificados da primeira etapa do processo seletivo serão 

entrevistados por diretores responsáveis pela realização do processo seletivo da 

LARA 2019-02. 



7 DA ENTREVISTA COM OS DIRETORES (eliminatória e classificatória) 

 
 

7.1 Ocorrerá dia 19 de novembro, local e horário de cada candidato serão divulgados 

juntamente com o resultado da primeira etapa do processo seletivo. A entrevista 

possui um valor total de 30 (trinta) pontos, podendo o candidato ficar comum a 

nota entre 0 e 30 trinta. 

7.2 A nota da entrevista será baseada nos seguintes itens: Motivo de interesse e 

objetivos da participação na LARA; Tempo destinado à liga (devendo informar 

participação em outras ligas acadêmicas caso houver); Projetos/ideias de atividades 

para a Liga; Análise de habilidades que serão úteis para a liga, como conhecimentos 

em softwares básicos para confecção de trabalhos e pesquisa (Powerpoint, Excel, 

Epinfo, SPSS e demais programas estatísticos, CorelDraw, sistemas de 

armazenamento online etc), conhecimentos financeiros básicos, conhecimento em 

Medicina Baseada em Evidências, conhecimentos em trabalhos de extensão. 

7.3 Cada diretor após a entrevista terá liberdade para pontuar o candidato, entre 0 

(zero) e 30 (trinta), segundo especificações do item acima. 

7.4 Após recolhimento da nota de todos os diretores para o referido candidato, as 

notas serão somadas e divididas fornecendo, portanto o resultado final da entrevista 

para cada candidato. 

7.5 Não existem recursos para a entrevista. 

7.6 O candidato que faltar ou chegar atrasado à entrevista será considerado como 

eliminado e sua vaga cedida de imediato para o candidato suplente. 

 
8 ESPECIFICAÇÕES PARA A ANÁLISE CURRICULAR 

 
 

8.1 São necessários, no inicio da entrevista, a entrega do Currículo Lattes impresso 

(uma cópia), bem como documentos comprobatórios das atividades do quadro acima, 

com o certificados, anais de congresso/Jornada/Simpósio, cópia de artigo publicado, 

parecer consubstanciado de projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP). Projetos ainda em fase de elaboração serão considerados na avaliação global 

do candidato. 

8.2 As cópias dos certificados deverão ser entregues no dia da entrevista com os 

diretores, não havendo possibilidade de adiantamento ou adiamento da entrega dos 

mesmos. 



 
 

9 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
 

9.1 Serão somados a pontuação do candidato na primeira etapa mais a pontuação 

adquirida na entrevista, mais a pontuação adquirida na entrega dos certificados, 

ficando o resultado final entre 0 (zero) e 100 (cem). 

9.2 Em caso de empate, a classificação obedecerá à ordem de idade, em favor 

do mais idoso, nos termos previstos pelo art.27 da Lei 10.741/2003. 

 
PARTE 2 ANEXOS 

 
 

ANEXO I 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

 
Inscrições 26/08/2021 a 15/09/2021 

Prova Teórico-Prática  15/09/2021 

Gabarito Oficial 15/09/2021 

Entrevista 15/09/2021 

Resultado Final 17/09/2021 

Primeira Reunião 29/09/2021 

 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PRIMEIRA FASE 

 
 

Métodos de exames radiológicos; 

Anatomia radiológica do tórax; 

Pneumonias; 

Tuberculose pulmonar; 

Doenças da Pleura; 

Trauma Torácico; 

Neoplasias pulmonares; 

Estudo do Mediastino; 



Radiologia do Sistema Cardiovascular; 

Abdome agudo; 

Anatomia radiológica do Abdome (Na Tomografia Computadorizada); 

Estudo do Retroperitônio; 

Acidente Vascular Cerebral (Hemorrágico e Isquêmico); 

Traumatismo Cranioencefálico; 

 
 

ANEXO III 

LISTAGEM DE LIGANTES 

 
    Naylla Gomes – (63) 999935434 
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OBSERVAÇÃO: A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve 

apenas como orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os 

candidatos. 


