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NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO:

1. DA ABERTURA
A Liga Acadêmica em Saúde da Família - LASF, vinculada ao Centro Universitário
Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC, comunica que, no período de
30/08/2021 a 17/09/2021, estarão abertas as inscrições para seleção de acadêmicos de
MEDICINA que desejam participar das atividades desenvolvidas pela LASF.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Poderão se inscrever acadêmicos do curso de medicina para membros efetivos que
estejam cursando regularmente suas atividades acadêmicas. Requisitos mínimos: todos
os alunos matriculados, estar cursando do 1º ao 11º período e possuir currículo lattes;
2.2. As inscrições serão feitas através do direct do Instagram da LASF - Liga Acadêmica
em Saúde da Família (@lasfunitpac) e/ou whatsapp dos ligantes da LASF do UNITPAC.
2.3. Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário de inscrição e
envia-lo para o whatssap (11) 99111-2553. A inscrição somente será efetivada após
pagamento de dez reais.
2.4. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela
autenticidade dos documentos apresentados na inscrição;
2.5. Não será permitida a transferência de inscrição para pessoa diferente daquela que a
realizou;
2.6. Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo seletivo são de
total responsabilidade do aluno.

3. DA SELEÇÃO
3.1. Serão destinadas ao processo seletivo 7 vagas vagas;
3.2. O processo seletivo será composto por 2 fases (prova teórica e entrevista);
3.2.1. 1ª FASE. Prova teórica com 15 objetivas, cada uma valendo 5 pontos,
versando sobre os temas dispostos no anexo I;
3.2.2. 2ª FASE. Entrevista e avaliação do currículo lattes (os certificados devem
ser enviados para o whatsapp (11) 9 6256-5036);
3.2.3. A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo:

ITEM

PONTUAÇÃO

PROVA TEÓRICA

50 PONTOS

ENTREVISTA

50 PONTOS

3.3. A prova teórica acontecerá no dia 17 de setembro de 2021 às 19:00 horas via online,
terá duração máxima de 45 minutos;
3.4. O não comparecimento do candidato ou um atraso superior a 15 minutos do horário
da prova cursa automaticamente na sua desclassificação;
3.5. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: a) Maior pontuação na prova
teórica; b) Publicações em eventos científicos; c) Aqueles que cursarem períodos
superiores;
3.6. No momento da prova, já devem ter efetuado o pagamento do valor da inscrição;
3.7. Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou consulta
a materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta durante o processo seletivo;
3.8. As provas serão realizadas de forma presencial

4. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE CURRICULAR
4.1 Artigo científico publicado em revista internacional, nacional ou regional da área de
medicina. Publicação em que o candidato aparece como um dos autores (2 Pontos);
4.2 Participação em projetos do PROOBEX ou PROBIC (2 Pontos);
4.5 Monitoria. Se o candidato foi monitor de alguma disciplina durante o seu curso de
graduação (2 Pontos);
4.3 Atividades extracurriculares. Inclui atividades que o candidato desempenhou ou
desempenhe paralela ao curso de graduação. Incluem neste item a participação em Ligas
Acadêmicas, projetos sociais ou atividades educacionais extras (2 Pontos);
4.4 Participação de evento científico com apresentação de trabalho. Se o candidato
participou de congresso, simpósio, encontro ou fórum com apresentação de trabalho oral
ou pôster (2 Pontos);
4.6 Totalizando 10 pontos.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga será
avisada no momento da divulgação do resultado;
5.2. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência,
oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para reingresso
posterior;

5.3. 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.
5.4. É obrigatório a presença dos novos membros na primeira reunião da liga.

PARTE 2 – ANEXOS
ANEXO I - CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO

DATA

Período de Inscrições

30/08/2021 a 17/09/2021

Prova Teórica

17/09/2021

Entrevista

17/09/2021

Divulgação do resultado final do processo
seletivo da LASF

A partir do dia 18/09/2021

