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[Liga Tocantinense de Cirurgia-LTC]

PROCESSO SELETIVO 2022/1 – EDITAL

A Diretoria Executiva da LTC, na qualidade de órgão supervisor, torna público
que, no período entre 10/02/2022 a 03/03/2022, estarão abertas as inscrições
do processo seletivo para novos membros efetivos e trainees da LTC. As datas
relativas às diversas etapas e eventos do processo seletivo encontram-se
disponíveis no Calendário de Eventos do Anexo I.

PARTE 1 - NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e executado pela
diretoria executiva da LTC.

1.2 A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as
regras estabelecidas neste Edital.

1.3 Os atos oficiais relativos ao processo seletivo serão publicados nos
murais do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), no site do
ITPAC e na página oficial da LTC no Facebook e no Instagram @ltcirurgia.

1.4 Os aprovados que vierem a ingressar na LTC pertencerão ao regime
estatutário da mesma.

2. DAS VAGAS

2.1 O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas
para membros efetivos da LTC.

MEMBROS EFETIVOS 07 VAGAS

TRAINEES 05 VAGAS

2.2 Os candidatos concorrerão às vagas oferecidas para membro efetivo e
trainee, sendo as vagas passíveis de remanejamento de acordo com a
demanda.



3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser realizada
pela rede social da LTC a qual só será efetivada após o envio do comprovante
pagamento.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas nos dias úteis entre 10 de fevereiro
e 04 de março do mesmo ano.

3.3 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:

a) Preencher e entregar o formulário de pré-inscrição fornecido no local de
inscrição;

b) Apresentar documento oficial de identificação, com foto;

c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição no posto de inscrição e
receber o comprovante de inscrição, documento que será exigido nas diversas
etapas e eventos do processo seletivo.

3.4 Documentação necessária à inscrição:

a) Documento oficial de identificação, com foto;

b) Formulário de inscrição devidamente preenchido.

3.5 O valor da taxa de inscrição será de R$20,00 (vinte reais) para o módulo
TRAINEE e EFETIVO.

3.6 A não apresentação de qualquer dos documentos comprobatórios das
condições de inscrição por ocasião da matrícula, bem como qualquer rasura ou
irregularidade constatada nos documentos entregues, importará na
insubsistência da inscrição, eliminação do processo seletivo e perda dos
direitos decorrentes.

3.7 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.

3.8 Aceita a inscrição, com a comprovação do pagamento da taxa de
inscrição, o candidato será incluído no cadastro de inscritos.

3.9 Em caso de erro ou omissão de dados no preenchimento do formulário
fornecido, da não comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou de
pagamento da taxa de inscrição fora do prazo estipulado, a inscrição do
candidato não será efetivada, impossibilitando sua participação no processo
seletivo e, caso o pagamento tenha sido efetuado, o valor pago não será
restituído.



4. DO TIPO DE INSCRIÇÃO

4.1 No momento da inscrição, o candidato deverá optar por um dos tipos de
inscrição disponíveis preenchendo corretamente o formulário de pré-inscrição
fornecido no local de inscrição, estando disponíveis os módulos TRAINEE e
INSCRIÇÃO EFETIVA.

4.2 A inscrição no módulo TRAINEE engloba os candidatos que ainda não
cumpriram o subitem 6.3 do presente edital e desta forma não podem ser
instituídos como membros efetivos, mas desejam realizar o processo seletivo
afim de treinamento, como também participar das atividades teóricas da LTC,
não concorrendo às vagas para membro efetivo.

4.3 Inscrição no módulo EFETIVO engloba os candidatos que desejam
concorrer a vagas de membros efetivos da liga.

4.4 Os candidatos que concorrerem às vagas para membros TRAINEE,
realizarão apenas a prova teórica e a entrevista, não sendo submetidos à prova
prática, a qual ficará a critério da diretoria mediante aviso prévio em rede
social.

5. DA IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS:

5.1 O candidato deverá apresentar, em todas as etapas do processo
seletivo, o comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação,
original, com fotografia.

5.2 Serão considerados válidos os documentos originais de identidade, com
assinatura e fotografia recente, emitidos por qualquer Órgão oficial de
identificação do Território Nacional, tais como: carteiras expedidas pela
Marinha, Exército e Aeronáutica; pelas Secretarias de Segurança Pública,
Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc);
passaporte válido; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valem como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação
(com foto).

5.3 Por ocasião da realização das etapas e eventos do processo seletivo, o
candidato que não apresentar documento de identificação, na forma definida no
subitem acima, não poderá realizar o evento e, no caso da realização da prova
escrita, será automaticamente eliminado.

5.4 Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que
autenticada, nem protocolo de documento.

5.5 Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de
nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de



motorista (sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

5.6 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da
realização de qualquer etapa do processo seletivo, em especial na data da
realização da prova escrita, documento de identificação original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias,
ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo
coleta de assinaturas, filmagem ou fotografia.

5.7 A identificação especial será exigida também do candidato cujo
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à
assinatura do portador.

5.8 O candidato que, por ocasião da realização da prova escrita, for
submetido à identificação especial, terá que apresentar em até 48 horas um
documento oficial de identificação, original, com foto, a Diretoria Executiva da
LTC. A não apresentação do documento importará na eliminação do processo
seletivo.

6. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA DE MEMBRO:

6.1 Ter sido aprovado no presente processo seletivo.

6.2 Ser estudante regularmente matriculado no curso de medicina do
ITPAC/FAHESA.

6.3 Cumprir o pré-requisito de já ter sido aprovado “Clínica Cirúrgica I”, para
concorrer a vaga de EFETIVO, podendo o mesmo ser impedido de tomar
posse caso não conclua a mesma com nota superior a 70%.

6.4 Estar cursando do 1° ao 5° período do curso de medicina para concorrer
a vaga de TRAINEE.

7. DO PROCESSO SELETIVO:

7.1 O processo seletivo será constituído de prova teórica objetiva de
conhecimentos básicos em medicina, que terá caráter eliminatório e
classificatório, e entrevista com a diretoria executiva também com caráter
classificatório.

7.2 - Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de
comparecer, no dia e hora determinado, ao evento programado, ainda que por
motivo de força maior ou caso fortuito.

7.3 - É de inteira responsabilidade do candidato inteirar-se da data, horário e
local de realização do evento do processo seletivo, devendo para tanto
consultar a rede social da LTC, ou excepcionalmente um dos diretores



autorizados



8. DA PROVA TEÓRICA (eliminatória e classificatória):

8.1 A prova teórica objetiva será realizada na cidade de Araguaína - TO, no
ITPAC, na data e horário constante do Calendário de Eventos do Anexo I.

8.2 A prova teórica objetiva de conhecimentos básicos em medicina,
constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, que serão elaboradas
de acordo com o Programa do item 1 do Anexo II.

8.3 Será disponibilizado, através da rede social da LTC, o local de prova.

8.4 Recomenda-se que os candidatos cheguem ao local da prova com uma
antecedência mínima de 15 (quinze) minutos, candidatos que chegarem ao
local de realização da prova após o fechamento dos portões serão
considerados eliminados.

8.5 O candidato deverá portar consigo o comprovante de inscrição,
documento oficial de identificação, original, com foto, caneta esferográfica azul
ou preta, e assinar na entrada do local de prova a lista de presença.

8.6 Não será permitido adentrar nos locais de realização de prova,
candidatos portando armas de qualquer espécie, mesmo em se tratando de
militar e/ou civil, em efetivo serviço ou com concessão de porte de arma.

8.7 Caso seja observado durante a realização da prova candidato portando
arma de qualquer espécie, será solicitada a sua retirada do recinto e este
estará, automaticamente, eliminado do processo seletivo.

8.8 Não será permitido durante a realização da prova escrita, o uso de
celulares, "pagers", "palm-tops", calculadoras, relógios, pastas, mochilas,
bonés ou volumes similares.

8.9 A LTC não se responsabiliza por pertences esquecidos ou perdidos
pelos candidatos.

8.10 É obrigatório aos candidatos que possuírem cabelos compridos estarem
com eles devidamente presos.

8.11 No ato da prova o candidato deverá preencher no campo
correspondente somente o nº de inscrição na Folha de Respostas.

OBS: A folha de respostas é única e não será disponibilizada nova folha de respostas.

8.12 O candidato somente poderá deixar o local de prova, devidamente
autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de
prova ou, no caso específico de uso de banheiro, devidamente acompanhado
por fiscal designado para esse fim.

8.13 O tempo mínimo de permanência dos candidatos em recinto de
aplicação de prova é de 30 (trinta) minutos.



8.14 Ao término do tempo concedido para a realização da prova, o candidato
interromperá a resolução da mesma no ponto em que estiver, reunirá seus
pertences, levantar-se-á e, ordenadamente, deixará o recinto entregando sua
prova ao fiscal.

8.15 Os três últimos candidatos remanescentes deverão, obrigatoriamente,
deixar o recinto de prova ao mesmo tempo.

8.16 Será eliminado sumariamente do processo seletivo, e a sua prova não
será levada em consideração, o candidato que:

a) Der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;

b) Utilizar-se de qualquer material não autorizado;

c) Desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da prova;

d) Escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras em lugar que não
o determinado para esse fim;

e) Cometer ato grave de indisciplina;

f) Comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para
o fechamento dos portões.

8.17 O resultado da primeira etapa do processo seletivo será divulgado por
meio de nota oficial disponível aos candidatos no posto de Inscrição ou nos
endereços eletrônicos.

8.18 Os 10 (dez) primeiros qualificados no módulo membro efetivo na escala
de pontuação da primeira etapa do processo seletivo serão classificados para
realização da segunda etapa do processo seletivo (Entrevista e Prova Prática)
enquanto no módulo trainee passarão para a segunda etapa (Apenas
entrevista) do processo seletivo apenas as 5 (cinco) maiores notas da primeira
fase (prova teórica).

9. DOS RECURSOS DA PROVA TEÓRICA:

9.1 O candidato que desejar interpor recurso disporá de 48 horas contadas
a partir da divulgação do gabarito oficial disponibilizado aos candidatos.

9.2 Não será aceito recurso interposto via fax, correio eletrônico ou enviado
pelos Correios diretamente à LTC. Também não serão aceitos recursos
interpostos fora do prazo.

9.3 O resultado dos recursos contra questões da prova teórica objetiva,
erros ou omissões no gabarito, será dado a conhecer, coletivamente, pela
alteração ou não do gabarito, em caráter irrecorrível na esfera administrativa,
disponível aos candidatos nos endereços eletrônicos.



9.4 O recurso deverá ser:

a) Entregue impresso;

b) Apresentado com argumentação lógica e consistente, indicando o
processo seletivo, número da questão, a resposta marcada pelo candidato e a
divulgada pelo gabarito e a sua finalidade;

c) Um para cada questão;

d) Entregue pessoalmente no posto de inscrição da LTC ou para um dos
diretores autorizados, observando os prazos estabelecidos no subitem 9.1.

9.5 Quando, decorrente de exame dos recursos, resultar anulação de
questões, os pontos correspondentes a essas questões serão atribuídos a
todos os candidatos, independentemente de os terem requerido.

9.6 Recursos em desacordo com estas instruções não serão analisados.

10. DA PROVA PRÁTICA:

10.1 A realização da prova prática ficará a critério da diretoria mediante aviso
prévio em rede social.

10.2 Contará com a presença dos candidatos que estarão disputando uma
vaga para membro efetivo (14 melhores notas na prova teórica), uma vez que
os candidatos que estão disputando vagas para membros trainee não serão
submetidos à prova prática sendo sua pontuação redistribuída para a
entrevista.

10.3 A prova prática será realizada dia 06 de Março de 2022, o horário será
previamente informado pela diretoria da liga para os candidatos.

10.4 A prova prática terá uma pontuação total de 20 (vinte) pontos, sendo os
mesmos subdivididos em habilidades específicas dos participantes as quais
serão descritas abaixo.

10.5 Como a prova prática será realizada em ambiente laboratorial, os
candidatos serão obrigados a utilizarem roupa branca fechado, calça branca,
camisa branca e os candidatos que não cumprirem essa exigência não
poderão realizar a segunda fase do processo seletivo e serão automaticamente
eliminados do processo seletivo de 2022.



10.6 A avaliação dos candidatos será realizada pelos ligantes efetivos da
LTC, com auxílio da presença de professor convidado com antecedência.

10.7 Não serão aceitos recursos contra a prova prática.

11. DA ENTREVISTA:

11.1 A data e horário de cada candidato serão divulgados juntamente com o
resultado da primeira etapa do processo seletivo para membro efetivo e trainee
da LTC 2022.

11.2 A entrevista será realizada com os diretores executivos da LTC, onde o
candidato será questionado sobre sua verdadeira intenção e disposição para
com a Liga Tocantinense de Cirurgia e Análise Curricular, para tal, os
candidatos deverão apresentar cópia de seu curriculum vitae com documentos
comprobatórios 05 (cinco) minutos antes da realização de sua entrevista.

11.3 Na data e hora marcada para entrevista o candidato deverá portar
comprovante de inscrição e documento original com foto.

11.4 A entrevista possui um valor total de 20 (vinte) pontos, podendo o
candidato ficar com uma nota entre 0 (zero) e 20 (vinte).

11.5 A nota da entrevista será pontuada de 0 a 20 pontos através da soma
dos critérios da tabela abaixo. Cada quesito poderá receber nota entre a
pontuação máxima do critério e 0 para a ausência do critério, exceto o quesito
“8” que será pontuado de acordo com o explicado na tabela.

11.6 Não existem recursos para a entrevista.

11.7 Os critérios, com a pontuação máxima a ser obtida, adotados para
entrevista e análise curricular:





12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:

12.1 Serão somados à pontuação do candidato na primeira etapa e a
pontuação adquirida na entrevista e na prova prática, ficando o resultado final
entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos. No caso dos candidatos para membros
trainee, a prova teórica valerá 60 pontos e a entrevista terá um peso de 40
pontos uma vez que os candidatos para esse módulo não participarão da prova
prática.

12.2 O resultado constará da relação dos candidatos aprovados e
classificados dentro do número de vagas previstas (candidatos titulares), e dos
candidatos suplentes pela ordem decrescente da nota final.

12.3 Na apuração do resultado, ocorrendo empate a classificação obedecerá
à seguinte ordem de referência:

a) Maior pontuação na Prova Teórica.

b) Maior pontuação na Prova Prática.

c) Maior pontuação na Entrevista.

d) Período que está cursando, em favor do período mais avançado.

e) Idade, em favor do mais idoso, nos termos previstos pelo art.27 da Lei
10.741/2003.

12.4 Os candidatos que obtiverem nota final inferior a 40 (quarenta), em uma
escala de 0 (zero) até 100 (cem) pontos serão eliminados do processo seletivo
mesmo que haja sobra de vagas.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1 As vagas serão passíveis de remanejamento de acordo com a demanda.

13.2 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o
concurso contidas nos comunicados, nas instruções ao candidato, neste Edital
e em outros a serem publicados.

13.3 As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e
procedimentos do processo seletivo correm por conta dos candidatos, não
gerando direito a alojamento, alimentação, transporte ou ressarcimento de
despesas.

13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva da LTC.



PARTE 2 – ANEXOS

ANEXO I

CALENDÁRIO DE EVENTOS

- 10/02/2022 a 04/03/2022: Período de inscrições

- 04/03/2022: Prova Teórica

- 06/03/2022: Prova Prática

- 06/03/2022: Entrevista

ANEXO II

CONTEÚDOS

1. Introdução à Cirurgia

1.1 Nomenclatura

1.2 Ambiente cirúrgico

1.3 Equipe cirúrgica

1.4 Princípios básicos

1.5 Operações fundamentais

1.6 Paramentação cirúrgica

1.7 Instrumentação

2. Fios, Suturas e Nós cirúrgicos

3. Vias Aéreas superiores: Acessos cirúrgicos e não cirúrgicos

4. Cirurgias da parede torácica

5. Endócrino

5.1 Pâncreas

5.2 Tireoide

6. Abdome

6.1 Vias de Acesso

6.2 Hérnias

6.3 Estômago

6.4 Intestino Delgado

6.5 Colón



6.6 Apêndice

6.7 Vias Biliares

6.8 Pâncreas

6.9 Baço

6.10 Abdome Agudo

7. Queimaduras

OBSERVAÇÃO: Os conteúdos sugeridos servem apenas como orientação
para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos, mas não limita,
nem esgota o programa.

ANEXO III

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS

- GOFFI, Fábio S.: Técnica Cirúrgica: Bases Fisiopatológicas e Técnicas
da Cirurgia. 4ª Ed. Atheneu. Capítulos: 07, 08, 09 e 79

- TOWNSEND; WOLOSKER. Sabiston Tratado de Cirurgia .19ªed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2015 Capítulos: 13, 21, 46, 47 e 51

- SPERANZINI, Manlio Basilio; DEUTSCH, Claudio Roberto; YAGI, Osmar
Kenji. Manual de diagnóstico e tratamento para o Residente de cirurgia. 1ª Ed.
São Paulo: Atheneu, 2009 Capítulos: 9, 36, 37, 38, 39 e 40

OBSERVAÇÃO: A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa.
Serve apenas como orientação para as bancas elaboradoras de provas e para
os candidatos.


