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1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica em Estomaterapia – LAE, do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos, comunica aos acadêmicos que estão abertas as inscrições para o processo seletivo. Poderão 

participar os acadêmicos de Enfermagem do UNITPAC – Araguaína - TO. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderão se inscrever alunos que estejam devidamente matriculados na Instituição, frequentando 

regularmente suas atividades acadêmicas e que já tenham sido aprovados na disciplina de Semiologia e 

Anatomia.  

2.2. O período de inscrições será entre os dias 10/02/2022 até o dia 08/03/2022 às 16:00 horas, através 

do link: https://forms.gle/Ws13eHYo4WoRYM4YA.  

2.3. Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário de inscrição e apresentar o seu 

comprovante de pagamento aos organizadores do processo seletivo. A inscrição somente será efetivada 

mediante pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 08,00 (oito reais), a qual deverá ser paga por 

meio de Pix, a chave será fornecida após a inscrição. 

2.3. Para adentrar o espaço da prova, o candidato deve portar documento oficial com foto e número de 

matrícula para efetuar as atividades do processo seletivo. 

2.4. 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.  

2.5. 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. 

3. DAS VAGAS 

Serão oferecidas 15 vagas para MEMBROS EFETIVOS, sendo elas preenchidas de acordo com a nota 

obtida pelo aluno na prova escrita e entrevista.  

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 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. 

Também deverão estar disponíveis para a organização de eventos locais nos quais a Liga estiver 

vinculada.  

4.3.  Ao final do prazo de 06 meses, os participantes têm direito a receber um certificado como membros 

ativos da Liga Acadêmica em Estomaterapia, no qual constará a carga horária que cumpriram durante o 

período que participaram das atividades, em conformidade com o estatuto.  
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5. DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo será composto em 2 fases assim descritas: 

1ª FASE: 

5.1. Prova escrita com 15 questões, relacionadas aos temas presentes no final deste edital (anexo). 

2ª FASE: 

5.2. Uma entrevista avaliativa com os membros da liga. Nessa ocasião os candidatos serão questionados 

sobre suas habilidades, atividades acadêmicas já desenvolvidas ao longo do curso e conhecimentos sobre 

o Estatuto da Liga Acadêmica em Estomaterapia.  

5.3. A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo: 

ITEM PONTUAÇÃO 

Prova Escrita (15 questões) 50 pontos (3,3 pontos cada questão) 

Entrevista Avaliativa 50 pontos 

Participação na aula aberta para ligantes da LAE e 

inscritos no processo seletivo 

3 pontos extras 

(será verificado a presença no dia da aula) 

 

5.4. A prova escrita acontecerá no dia 10 de março de 2022 às 18:00 horas, presencial no UNITPAC 

em sala ainda a ser definida, sendo esta informação divulgada no grupo de WhatsApp do processo 

seletivo no dia 10 de março. A fase teórica terá uma duração máxima de 1 hora. A entrevista será 

realizada no dia 11 de março de 2022 às 18:00 horas presencial. Para aprovação, será necessário 70% 

da média geral. 

5.5. O não comparecimento do candidato ou um atraso do horário da prova cursa automaticamente na 

sua desclassificação. 

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

a) Aqueles que cursarem períodos superiores; 

 b) Aqueles que participaram da aula aberta. 

5.7. Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou consulta de dispositivos 

eletrônicos ou outros materiais de consulta.  

5.8. Os alunos aprovados no processo seletivo serão divulgados no dia 12 de março às 13:00 horas, no 

Instagram da Liga. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 6.1. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga será avisada com 

antecedência.  

6.2. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, oficializando o 

cancelamento, não sendo permitido o trancamento para reingresso posterior.  

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. 
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Dâmaris Ribeiro De Sousa 

Presidente da LAE 

 

Brunna de Sousa Aquino 

Vice-Presidente da LAE 

 

Enf. Pedro Henrique Peres Roriz 

Coordenador da LAE 

 

ANEXO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1- História da Estomaterapia 

2- Cuidados com Estoma 

3- Cuidados com Feridas agudas e crônicas  

4- Incontinência anal e urinaria  

5- Cuidados com cateteres, fistulas e drenos 

6- Escala de Braden  
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