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EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS LIGANTES  

PARA A LATOP - Nº 05/2022 

 

A Diretoria da Liga Acadêmica Tocantinense de Odontologia Preventiva- LATOP, do Centro 
Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, regulamentada pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – ProPPExi, no 
uso de suas atribuições, torna público o presente edital de seleção de novos ligantes. 

1. OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo selecionar acadêmicos do curso de odontologia do 
UNITPAC que desejam participar das atividades da liga LATOP. A Liga proporcionará a seus 
participantes, atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvendo a prática e teorias, na 
IES e região, frente às temáticas, agregando troca de saberes, conhecimento, experiência 
profissional ao seu currículo e promovendo a vivência teórico-prática. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O Processo de seleção da LATOP será realizado no dia 04/06/2022 na sala das ligas acadêmicas 
do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, sob a supervisão 
da Diretoria da Liga, e sob a orientação da Coordenação de Extensão (ProPPExi). Em caso de 
mudança no local de realização das provas, será divulgado no Instagram oficial da liga 
(@latop.unitpac). 

3. DOS OBJETIVOS E ATIVIDADES DA LIGA 
A LATOP tem o objetivo organizar e desenvolver atividades científicas e sociais para 
intensificar o desenvolvimento científico, técnico e cultural do acadêmico, complementando 
sua formação acadêmica através das ações de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Das atividades desenvolvidas pela LATOP, estão: 

3.1 Os acadêmicos selecionados para membro efetivo/ Trainees da LATOP devem 
estar aptos a cumprir todas as atividades desenvolvidas pela liga; 
 

3.2 O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele 
estabelecidas, com participação obrigatória em, no mínimo, 75% das 
atividades; 

 
3.3 Os acadêmicos obrigatoriamente deverão participar da elaboração de 

trabalhos científicos desenvolvidos pelo grupo e, idealmente, deverão 
participar de congressos da área odontológica e/ou saúde, inclusive como 
apresentadores dos trabalhos enviados. Também deverão estar disponíveis 
para a organização de eventos locais nos quais a Liga estiver vinculada; 
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3.4 Os participantes têm direito a receber um certificado como membros ativos 

da LATOP, no qual constará a carga horária que cumpriram durante o período 
que participaram das atividades, em conformidade com o estatuto. 

 
4. DO PÚBLICO ALVO 

Poderão participar do Processo Seletivo para ingresso na LATOP, acadêmicos regulamente 
matriculados do curso de Odontologia do UNITPAC. 

5. DO NÚMERO DE VAGAS 

4.1 Serão ofertadas 10 vagas, sendo 06 para membros efetivos e 04 para membros trainees; 
4.1.1 - 6 Poderão se inscrever acadêmicos do curso de odontologia para membro efetivo, os 
que tenham cursado regularmente suas atividades acadêmicas nas disciplinas: Odontologia 
Social e Preventiva I e/ou Saúde Coletiva I, Microbiologia e Cariologia e Biossegurança. 
 

• Membros Trainees: Podem estar cursando qualquer período do curso de Odontologia. 

• Os membros Trainees só poderão participar das atividades da Liga a fins de experiência, não 

sendo estes certificados. Os mesmos poderão concorrer a um novo processo seletivo e ter 

uma pontuação extra. 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições para o processo seletivo acontecerão entre o períodos 25/05/2022 a 
03/06/2022 através do formulário que estará disponível na biografia do Instagram da liga 
(@latop.unitpac). A inscrição neste processo seletivo terá o custo de R$10,00 (10,00 reais), 
que deverá ser pago no momento da prova teórica. 

Parágrafo único. As inscrições que o pagamento não for efetuado dentro do prazo (no 
momento da prova teórica), não serão consideradas. 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo será constituído de: 

 
• 1ª etapa: Prova objetiva com 15 questões, sendo cobrados os seguintes assuntos:  

 
- Odontologia Social e Preventiva; 
- Microbiologia e Cariologia; 
- Introdução à Odontologia e Biossegurança; 
- Semiologia Básica. 
 

• 2º etapa: Entrevista técnica com a Diretoria da LATOP - Caráter Eliminatório. 
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- O horário da entrevista segue o mesmo da avaliação teórica, às 14:00. 

- Momento destinado aos acadêmicos que foram aprovados na 1º etapa do processo 
seletivo. 

- O acadêmico deve estar com os certificados de todos os eventos que já participou seja 
como ouvinte ou organização. 

- A pontuação distribuída para a entrevista: 40 pontos 

- A entrevista é realizada pelos membros da diretoria da liga LATOP com aviso prévio da 
entrevista 

- O intuito da entrevista é analisar o interesse, objetivos, intenções, habilidades, 
participações em eventos e outros do candidato. 

 
8. DO CRONOGRAMA 

ETAPA PRAZO 

Inscrições 25/05 a 03/06/2022 

Prova objetiva 04/06/2022 

Entrevista de admissão 07/06/2022 
Resultado final 08/06/2022 

Início das atividades na Liga 2022/2 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este Processo Seletivo, 
contidas nos comunicados e neste Edital. 
9.2 O candidato será eliminado do Processo Seletivo em casos de burla ou tentativa de burla 
de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados. Bem como, por 
tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste Processo Seletivo. 
9.3 As demais normas para desligamento do estudante estarão descritas no Estatuto da Liga 
LATOP. 
9.4 Após o término deste processo seletivo, os candidatos aprovados participarão de um curso 
de capacitação interna promovido pela Diretoria da LATOP para que se iniciem nas atividades 
da liga. 
 

 

  

  
Ana Lúcia Roselino Ribeiro 

Coordenador da Liga  
Elias Soares da Silva Neto 

Presidente da Liga 
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