
  
 

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MEMBROS DA 

 LIGA ACADÊMICA DE VOLUNTARIADO EM SAÚDE (LAVS) 2019 

1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Voluntariado em Saúde, do instituto Tocantinense Presidente           
Antônio Carlos - ITPAC Palmas , comunica aos acadêmicos que estão abertas as inscrições              
para o processo seletivo 2019. 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 O período de inscrições será entre os dias 10/04/2019 a 12/04/2019 das 8:00 as 12:00                
horas e das 14:00 as 18 horas no setor de coordenação dos cursos, com a Radra. E das                  
19:00 às 22:00 hs do dia 12/04/2019 com a Bruna durante a roda de conversa. 

2.2 As inscrições devem ser realizadas pessoalmente, sendo necessário o preenchimento de            
formulário de inscrição. 

2.3 Para a inscrição é necessário apenas a doação de 1 (um) dos itens descritos: 

- Pacote de fralda geriátrica 
- Kit higiene (sabonete, creme dental e escova de dente) 

3. PRÉ-REQUISITOS 

3.1 Poderão se inscrever alunos que estejam devidamente matriculados na Instituição           
(ITPAC Palmas), do segundo semestre em diante, dos cursos de Medicina e Odontologia.             
Os alunos devem estar frequentando regularmente suas atividades acadêmicas. 

4. DAS VAGAS 

4.1 Serão oferecidas 17 (dezessete) vagas para membros efetivos, sendo elas preenchidas de             
acordo com os critérios de classificação e eliminação do processo seletivo. 

5. DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

5.1 Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos da Liga, devendo cumprir com            
todos os direitos, deveres e preceitos do estatuto vigente. 

5.2 Os acadêmicos deverão demonstrar disponibilidade para as atividades e cargos           
estabelecidos, com participação obrigatória em, no mínimo 75% das atividades. Deverão           
estar disponíveis para a organização de eventos nos quais a Liga estiver vinculada. 

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



  
 

como membros efetivos (ligantes) da Liga Acadêmica de Voluntariado em Saúde, no qual             
constará a carga horária que cumpriram durante o período que participaram das atividades,             
em conformidade com o estatuto. 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O processo seletivo será composto de 2 (duas) fases, abaixo descrito:  

PRIMEIRA FASE  (CLASSIFICATÓRIO) 

6.2 Esta fase será composta pela criação de uma redação a respeito do tema presente no                
item 7 deste edital, que avaliará os seguintes critérios conforme quadro abaixo: 

Idéia central Ortografia Estrutura do texto Total 

   Pontuação 50 25 25 100 

 

6.3 O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) estará automaticamente            
desclassificado. 

6.4 A primeira fase deste processo acontecerá no dia 13 de abril de 2019 as hs 9:00 hs na                    
sede do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos- ITPAC Palmas . A prova terá             
duração máxima de 1 hora e meia. 

6.5 O não comparecimento ou atraso do candidato, implicará automaticamente na sua            
desclassificação. 

6.6 Os critérios de desempate, na seguinte ordem, serão: 

1. Aqueles que participarem da roda de conversa. 

6.7 No momento da prova, deverão ser apresentado documento oficial com foto.  

6.8 Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou consulta a              
materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta. 

6.9 As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material transparente e tinta             
preta. 

6.10 O resultado da prova escrita será disponibilizado no site do Instituto Tocantinense             
Presidente Antônio Carlos-Palmas e afixado no mural da COPPEX, até três dias úteis após              



  
 

a realização da  primeira fase deste processo. 

SEGUNDA FASE (ELIMINATÓRIA) 

6.11 Os candidatos CLASSIFICADOS serão convocados para uma entrevista, com hora e o             
local a serão divulgados previamente pelo site do ITPAC-Palmas e no mural da COPPEX. 

6.12 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do ITPAC-Palmas e no               
mural da COPPEX, um dia após a entrevista. 

7. DO CONTEÚDO DA PROVA 

7.1 O conteúdo da PRIMEIRA FASE constará de tema relacionado ao Trabalho            
Voluntariado junto a populações vulneráveis. 

7.2 O conteúdo da SEGUNDA FASE será a abordagem sobre a disponibilidade de tempo              
para realização das atividades. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga será                
divulgada previamente, após o resultado do processo seletivo. 

8.2 O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, oficializando             
o desligamento da liga, não sendo permitido o trancamento para reingresso posterior. 

8.3 Se por qualquer motivo um dos ligantes for excluído ou tiver abandonado suas              
atividades, a Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por meio de              
lista de espera a partir da seleção realizada neste processo seletivo. 

8.4 É de responsabilidade exclusiva do acadêmico a atenção para as datas e os comunicados               
deste processo seletivo que se realizarão por meio da divulgação do site institucional e              
mural da COPPEX. 

8.5 Este edital está sujeito a alterações. 

 

  ------------------------------------------------------------------- 

Rayane Santos de Seles 

  Presidente da Liga Acadêmica de Voluntariado em Saúde 



  
 

 

Palmas  - TO, 08 de ABRIL de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma: 

 

Data da inscrição para o processo seletivo Data de início: 05/04/2019 Em horário comercial no setor de 



  
 

de ingresso para a Liga Acadêmica de 
Voluntariado em Saúde  

Data Final: 09/04/2019 coordenação de cursos com a 
Radra. 

Requisito para inscrição: doação 
de um ovo de páscoa para ação 
posterior. 

Primeira fase do Processo seletivo -  

Prova Escrita 

Dia 10 de abril de 2019 às 20 
horas 

Local: Sede do ITPAC 

Duração da prova: 1 hora e meia. 

Lista de aprovados na primeira fase Até três dias úteis após a 
realização da prova 

Local de divulgação: Site da 
ITPAC PALMAS e no mural da 
COPPEX. 

Segunda fase do Processo seletivo -  

Entrevista 

Dia 17 de abril de 2019  Horário e Local a definir, 
divulgação pelo site da ITPAC 
PALMAS e no mural da COPPEX. 

Resultado Final oficial Dia 18 de abril de 2019  Local de divulgação: Site da 
ITPAC PALMAS e no mural da 
COPPEX. 

Início das atividades Dia 19 de abril de 2019 Local de divulgação: Site da 
ITPAC PALMAS e no mural da 
COPPEX. 

 

 

 

 

 

  


