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EDITAL - PROCESSO SELETIVO 2022/1    

LIGA ACADÊMICA DE ENDODONTIA - LAENDO    

2º PROCESSO SELETIVO – LAENDO   

1. ABERTURA    

1.1 A Liga Acadêmica de Endodontia - LAENDO informa que, no período de 

28/03/2022 a 11/04/2022(EXCETO FINAIS DE SEMANA) estarão abertas as 

inscrições para seleção de acadêmicos que desejam participar das atividades 

desenvolvidas na liga.    

   

2. DAS VAGAS    

2.1 Serão ofertadas 14 vagas, sendo 09 para membros efetivos e 05 para 

membros trainees;    

2.2 Membros Efetivos: Devem estar cursando ou ter cursado as disciplinas de 

Endodontia Pré-clínica II; Endodontia Clínica.  

2.3 Membros Trainees: Devem estar cursando Endodontia Pré-clínica I.   

   

3. DAS INSCRIÇÕES    

3.1 Poderão se inscrever acadêmicos do curso de Odontologia do Centro 

Universitário UNITPAC regularmente matriculados no semestre 2022/1.    

3.2 As inscrições poderão ser realizadas entre 28/03/2022 a 11/03/2022 no 

espaço cultural com um dos diretores da liga.    

3.3 Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá fornecer seus dados pessoais 

e número de matrícula para preencher o formulário disponibilizado pelos ligantes. 

A inscrição somente será efetivada mediante pagamento da taxa de inscrição no 

valor de R$ 15,00 (quinze reais), que deverá ser paga no ato da inscrição, via 

transferência ou pix.   

3.4 Após o pagamento da taxa, será fornecido o comprovante digital de inscrição 

do candidato. É obrigatório apresentar no dia da prova o comprovante de 

inscrição.    

3.5 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.   

  

4. DA SELEÇÃO   

4.1 O processo seletivo consiste em uma prova teórica e entrevista.    

4.2 A prova teórica contém 10 (dez) questões de múltipla escolha e será 

realizada no dia 12/04/2022 às 17h30min, em sala de aula do UNITPAC, que 



 

será divulgada através do Instagram @laendo.unitpac. A prova terá duração de 

1 (uma) hora.    

4.3 Cada questão tem o valor de 10 (dez) pontos, totalizando 100 (cem) pontos.   

4.4 Para realização da prova é necessário que o candidato esteja portando 

consigo: comprovante de inscrição e documento de identificação com foto.    

4.5 O candidato com limitações físicas, que necessite de condições especiais 

para realizar a prova, deverá enviar, no dia da inscrição, uma carta informando 

a natureza da necessidade.    

4.6 O não comparecimento ou atraso do candidato no horário da prova, 

acarretará na sua desclassificação do processo seletivo.    

4.7 Os critérios de desempate são, na seguinte ordem:    

• Aqueles que cursarem períodos superiores;    

• Maior idade;    

4.8 No momento da prova devem ser informados nome e número de 

matrícula;   

4.9 A prova teórica versará sobre o tema ENDODONTIA. As referências 

bibliográficas e conteúdo programático estão disponíveis no item 8 do 

presente edital.    

   

5. DO RESULTADO    

5.1 O gabarito será divulgado dia 12/04/2022 após a realização da prova nas 

redes sociais da liga (Instagram:@laendo.unitpac);    

5.2 O resultado da prova teórica será divulgado dia 13/04/2022, nas redes sociais 

da liga.    

5.3 Quaisquer dúvidas ou interposição de recursos deverão ser encaminhados a 

diretoria da liga através do e-mail: laendounitpac@gmail.com  

   

6. ENTREVISTA    

6.1 Será realizada uma entrevista com os candidatos classificados pela prova 

teórica.    

6.2 O processo de entrevista terá valor de 50(cinquenta) pontos, seguindo 

critérios abaixo:   

6.2.1 Interesses e objetivos do candidato para com a liga (10 pts.);    

6.2.2 Dar exemplos de ideias para o impulsionamento da liga (10 pts.); 

6.2.3 Ser ou ter sido monitor de qualquer disciplina do curso de 

odontologia, mediante comprovação (10 pts.);    

6.2.4 Participação em congressos, simpósios, oficinas e cursos na área 

da odontologia. O candidato deverá apresentar os certificados (10 pts.); 

mailto:laendounitpac@gmail.com


 

6.2.5 Ser ou ter sido integrante de outra liga acadêmica do curso de 

odontologia, mediante comprovação (05 pts.);    

6.2.6 Habilidade de comunicação (05 pts.).    

6.3 A data, horário e local da entrevista serão divulgados nas redes sociais da 

liga.    

6.4 O resultado da entrevista será divulgado em até 24(vinte e quatro) horas, 

após sua realização.    

   

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    

7.1 Os acadêmicos selecionados, deverão cumprir com todos os preceitos do 

Estatuto das Ligas Acadêmicas.    

7.2 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.    

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

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

que cumpriram durante o período que participaram das atividades, em 

conformidade com o estatuto.    

7.4 Acadêmicos que forem aprovados e selecionados para a liga e que estão no 

último semestre da Faculdade/Curso, ganharão certificado em horas extras 

somente pelo tempo de sua entrada e saída da liga.    

7.5 A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga 

será avisada com antecedência.    

7.6 O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, 

oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para 

reingresso posterior.    

7.7 Se por qualquer motivo um dos candidatos selecionados 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.   

7.8 Os casos omissos, não previstos neste edital, serão resolvidos pela diretoria 

da LAENDO.   

  
8. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

1) Introdução a Endodontia   

2) Soluções irrigadoras   

3) Instrumentos endodônticos   

4) Abertura coronária de anteriores e posteriores   

5) Radiografia na endodontia   



 

6) Esvaziamento  

7) PQM  

8) Técnicas de obturação   

9) Sistema Easy   

10) Patologias pulpar e periapical  

11) Anatomia interna   

12) Medicação intracanal  

13) Isolamento absoluta   

14) Inflamação aguda e crônica  

   

   

  

CRONOGRAMA – PROCESSO SELETIVO 2022/1   

EVENTO   DATA   HÓRARIO   LOCAL  

Inscrição   16/03/2022 à 

28/03/2022   
28/08 14:00 às 18:00 

29/03 09:30 às 12:00 

30/03 09:00 às 12:00  

30/03 14:00 às 18:00   

31/03 15:00 às 19:00   

01/04 19:00 às 21:00  
04/04 14:00 às 18:00 

05/04 09:30 às 12:00  

06/04 14:00 às 18:00   

07/04 15:00 às 19:00   

08/04 15:30 às 18:00 

11/04 14:00 às 18:00 

 

Espaço cultural   

Prova teórica   12/04 17:30 às 18:30   Sala da unitpac   

Divulgação do gabarito 12/04   A partir das 20:00h   Redes  
Sociais da  
LAENDO  

Resultado   13/04   A partir das 14:00h   Redes  
Sociais da  
LAENDO  

Entrevista   Redes sociais 

da   

LAENDO   

Redes sociais da 

LAENDO   
Zoom   

Resultado da entrevista   Redes sociais 

da   

LAENDO   

 Redes sociais da  
LAENDO  

 Zoom  

  


