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OBJETIVOS 

A Liga Acadêmica de Infectologia de Araguaína tem por 

objetivo ampliar o conhecimento dos acadêmicos de medicina em 

relação à infectologia. Para isso, a LAIA se utilizará de recursos 

práticos como as atividades de extensões e casos clínicos. Além 

disso, a liga pretende, também, expandir a produção científica. 

 
PROCESSO SELETIVO 

 
 

DAS VAGAS 

Serão oferecidas 12 (doze) vagas para novos membros, não 

havendo distribuição entre método tradicional e PBL. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

 Período de inscrição: 14/02/2022 a 22/02/2022 

 Valor: R$ 10,00 

 Local: Ligantes da LAIA ou via direct pelo instagram da liga 

(@laia.unitpac) 

 O acadêmico deverá preencher o formulário de inscrição e 

apresentar o seu comprovante de matrícula e seu documento 

de identidade com foto. 

 
DA PROVA 

 Prova teórica: 

- 25/02 das 19:00 às 20:00 horas. 

- Online 

- Via Google Forms 



 Entrevista: 

- 25/02 às 20:00 

- Online 

- Via ZOOM 

- Por ordem de término 

 
 

A prova consistirá em um total de 20 questões objetivas. Cada 

etapa consistirá em uma pontuação de 50 pontos, totalizando 100 

pontos. 

A entrevista será realizada por pelo menos 2 membros da 

diretoria, onde alguns dos critérios avaliados serão: disponibilidade e 

responsabilidade para as atividades propostas pela liga, curriculum 

lattes. 

 
DO CONTEÚDO 

 Anatomia e Histologia 

 Semiologia 

 Biossegurança 

 Microbiologia 

 Farmacologia 

 Clínica Médica - Infectologia 
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DO RESULTADO 

 Os resultados serão divulgados no dias 27 a 28 de fevereiro 

pelo Instagram da liga (@laia.unitpac) 

 Os critérios de desempate serão: Nota da prova teórica, 

período do candidato (priorizam-se os períodos mais 

avançados). 

 Serão automaticamente eliminados os candidatos que não 

obtiverem nota igual ou superior a 50% da média geral dos 

candidatos. Os candidatos que obtiverem média superior a 

essa porcentagem, serão classificados e poderão disputar 

vagas como aprovados. 

 Os casos aqui omissos serão resolvidos pela Diretoria 

Executiva da Liga. 

 
 
 

 
Araguaína, Fevereiro de 2022 
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Nascimento 

Fonseca  

Presidente LAIA 
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