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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO 

DE MEMBROS EFETIVOS DA LATO 2021/1 

 
A LATO faz saber que as inscrições para o processo seletivo 2022 

estarão abertas no período de 4 a 24 de fevereiro deste ano para alunos do 
curso de Medicina. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O presente Processo Seletivo será regido por este edital e será 

executado pela Diretoria da LATO, no UNITPAC; 

1.2 Este edital tem vigência até que os candidatos aprovados 

sejam apresentados em reunião de apresentação da liga 

preenchendo as vagas disponíveis; 

1.3 A seleção acontecerá por meio de duas fases, uma prova 

contendo 25 questões objetivas e uma entrevista. 

 

 
2. DAS VAGAS 

 

2.1 Serão disponibilizadas 7 (sete) vagas; 
 

2.2 As vagas serão ofertadas de maneira geral, ou seja, as 7 vagas 

serão designadas para todos os períodos vigentes, tanto método 

tradicional tanto método PBL; 

2.3 Os candidatos que ficarem como suplentes poderão ser convocados 

como membros da LATO até o final do 1° semestre letivo de 2022, caso 

haja desistência de algum ligante; 

2.4 Os candidatos serão selecionados segundo seu desempenho no 

Processo Seletivo até o preenchimento das vagas ofertadas. 



 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições para o Processo Seletivo serão efetuadas no período 

04 a 24 de fevereiro, através do direct do perfil oficial da liga 

(lato_torax) e pelo site oficial da UNITPAC – Araguaína/TO; 

3.2 A inscrição será realizada através do pagamento de uma taxa de 10 
reais; 

 

3.3 No ato da inscrição deverão constar informações pessoais e 

acadêmicas do candidato, tais como: nome, matrícula, período e e- 

mail; 

 

 
4. DO CONTEÚDO DAS PROVAS 

 

4.1 A primeira fase do Processo Seletivo contará com uma prova de 25 

questões objetivas. A prova valerá 75 pontos, será realizada em um 

único dia e contemplará os assuntos listados abaixo: 

• Anatomia, Fisiologia e Semiologia do tórax 

• Farmacologia das principais afecções do tórax 

• Clínica Médica 

• Radiologia do tórax 

 

5. DA APLICAÇÃO DA PROVA 
 

5.1 A prova será realizada no dia 24 de fevereiro (quinta-feira), às 

19horas, estando sujeita a mudança de horário 

5.2 A prova terá duração de 100 minutos, tendo seu início as 19h e término 

as 20h40minh; 

5.3 A prova teórica será realizada de maneira presencial na IES 

UNITPAC. A sala será informada no da realização da prova; 

5.4 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
 

a) Apresentar-se após o horário de início da prova ou não 

comparecer. 

5.5 A LATO reserva-se ao direito de alterar as datas de realização das 

provas previstas neste edital, por motivos fortuitos ou de força maior. Em 

qualquer desses casos, porém, a Liga responsabiliza-se pela informação 

das alterações. 



 

6. DA AVALIAÇÃO 
 

6.1 A avaliação será composta por uma prova teórica com 25 (vinte e 

cinco) questões de múltipla escolha, em que apenas uma está 

correta. Cada questão objetiva tem um valor de 2 pontos, totalizando 

ao final 50 pontos a nota da prova teórica do processo seletivo. 

 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 

 

7.1 Serão classificados para a segunda etapa 13 candidatos, podendo 

estender o número de chamados, caso haja empate entre os últimos 

colocados; 

7.2 O resultado para a segunda etapa será disponibilizado nas redes 

sociais da LATO em até 20h (vinte horas) após a realização da prova 

teórica. É de total responsabilidade do candidato inteirar-se da 

classificação do Processo Seletivo; 

7.3 A LATO divulgará a pontuação dos aprovados para a segunda fase, 

assim como os nomes dos candidatos e a matrícula no ato do 

resultado oficial. 

 

 
8. DA ENTREVISTA 

 

8.1 A entrevista valerá 50 pontos e será realizada de maneira 

presencial na IES UNITPAC. A sala será informada cada 

participante classificado para essa etapa no dia da realização da 

entrevista; 

8.2 A data da entrevista será no dia 25 de fevereiro às 19 horas e os 

candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

a) Habilidade de Comunicação; 
 

b) Interesse e Disponibilidade dispensados a Liga; 
 

c) Participação em Eventos da Liga; 
 

d) Participação em Congressos, atividades de extensão, publicação e 

apresentação de trabalhos; 

e) Conhecimento de língua estrangeira; 
 

f) Aprovação em monitorias; 



g) Iniciação científica; 
 

h) Participação em diretoria de liga; 
 

i) Projeto científico aprovado pelo CEP; 
 

j) Organização de eventos ligados à faculdade; 
 

k) Avaliação subjetiva; 
 

l) Entre outros. 

 

 
9. DOS RECURSOS 

 

9.1 Em caso de discordância de resultado do processo seletivo, o 

candidato deverá protocolar diretamente com os membros da liga, por 

escrito, em prazo de 24h (vinte e quatro horas) contadas a partir da 

divulgação do resultado oficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOM PROCESSO SELETIVO 


