
Edital do Processo Seletivo LAAP 2022.1
1.Da Abertura

A Liga Acadêmica Araguainense de Psiquiatria do Centro Universitário Tocantinense
Presidente Antônio Carlos, informa aos interessados que estão abertas as
inscrições para o processo seletivo 2022/1.

2.Das vagas

Serão oferecidas 05 (cinco) vagas para novos membros, não havendo distinção
entre trainees e efetivos.

3.Das Inscrições

3.1. Poderão se inscrever no processo seletivo os alunos que estão devidamente
matriculados e frequentando regularmente suas atividades acadêmicas. O período
de inscrições será entre os dias 15/03/2022 a 01/04/2022 e poderá ser realizada
com qualquer membro da diretoria via redes sociais. Para efetuar a inscrição o
acadêmico deve fornecer as seguintes informações: a) Nome Completo; b) Número
de Matrícula; c) Período do curso que está cursando e d) Número de Telefone.
3.2. A inscrição só será efetivada mediante pagamento da taxa de inscrição no valor
de R $10,00 (dez reais), a qual deverá ser paga no ato de inscrição. O valor da taxa
de inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese, bem como, não será
autorizado a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa,
assim como, a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que
realizou. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos.
3.3. Os Bolsistas do PROUNI estão isentos da taxa de inscrição. A inscrição destes
acadêmicos deverá ser realizada 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. Os
acadêmicos deverão participar da elaboração de trabalhos científicos propostos e
quando possível de congressos da especialidade e outros eventos, inclusive com
apresentação dos trabalhos enviados. Também deverão estar disponíveis para a
organização de eventos locais nos quais a Liga estiver vinculada.
4.3 Ao prazo final de doze meses, tendo devidamente pagas as mensalidades, os
participantes têm direito a receber certificado como membro ativo da LAAP, o qual
constará a carga horária que cumpriram durante o período em que foi ligante.



5. Da Seleção

5.1 O processo constará de 02 (duas) etapas: uma prova de múltipla escolha com
20 questões, cada questão valendo 3 pontos (total de 60 pontos), relacionada à
Semiologia Psiquiátrica, Urgência e Emergência em Saúde Mental, Transtornos de
Humor e Suicídio, Transtornos Psicóticos, Transtornos de Ansiedade, de acordo
com os temas presentes no final deste edital e uma entrevista avaliativa com os
membros da Liga (pré-requisito conhecer o Estatuto da LAAP);

5.2 A prova teórica acontecerá no dia 01 de Abril de 2022 às 19 horas na sala das
ligas. O gabarito será divulgado o mais breve possível após a prova.

5.3 A entrevista ocorrerá também no dia 01 de Abril após a prova teórica, com todos
os candidatos. A entrevista valerá 40 pontos. O não comparecimento do candidato
ou um atraso do horário da prova cursa automaticamente na sua desclassificação.
Os critérios da entrevista e sua pontuação correspondente são os seguintes:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO
A) Domínio em língua estrangeira
B) Apresentação de trabalho científico em congresso ou 1 simpósio
C) Artigo publicado em revista nacional ou internacional  da área médica
D) Participação de iniciação científica reconhecida pela  instituição
E) Trabalhos relacionados aos temas da liga
F) Monitor de alguma disciplina durante o curso
G) Conhecimento sobre campanhas realizadas pela liga
H) Participação em outra liga acadêmica 1
I) Membro da diretoria de alguma liga acadêmica
J) Disponibilidade para desempenho das atividades da liga
K) Avaliação de habilidades feita pelos entrevistadores
Total: 40 pontos

5.4 Os critérios de desempate na prova, na seguinte ordem, são:

a) Quantidade de trabalhos científicos publicados;
b) Período superior;

O resultado final estará disponível no instagram da liga (@laapunitpac) assim que
as notas forem contabilizadas e a classificação dos candidatos obtida.

6. Conteúdo Exigido

6.1 Semiologia Psiquiátrica



6.2 Urgência/Emergência em Saúde Mental e Abuso de substâncias psicoativas
6.3 Transtornos do Humor e Suicídio
6.4 Transtornos Psicóticos (Esquizofrenia)
6.5 Transtornos de Ansiedade

7. Referência Bibliográfica

KAPLAN & SADOK: Compêndio de Psiquiatria

8. Disposições Finais

8.1 A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga
será no dia 07 de Abril de 2022. O ligante que faltar na primeira reunião será
considerado desclassificado.
8.2 O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência,
oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para reingresso
posterior.
8.3 Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas
atividades, à Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por
meio de lista de espera a partir da seleção realizada.

Araguaína, 14 de Março de 2022
Maryana Mota Ataíde
Presidente da LAAP


