
 RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO 

SELETIVO – 2020 

Nº 0.01/2020 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS TITULARES 

 

HEIKE FELIPE RANGEL DIAS, Secretário da Liga Acadêmica de Ortopedia e 

Traumatologia de Penápolis, no uso de suas atribuições legais e BEATRIZ SILVA 

FERNANDES, Diretora de Extensão da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia 

de Penápolis, no uso de suas atribuições legais,  

 

RETIFICA-SE: 

Art. 1º - Onde leia-se: 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

7.1.PROVA TEÓRICA: Serão 30 questões de múltipla escolha a se realizar 

no dia 17/07/2020 às 14:30h, por meio do formulário enviado aos 

interessados. 

VALOR: 50 pontos. 

7.2. ENTREVISTA: se realizará à partir do dia 19/07/2020, às 14:30h, em 

plataforma virtual a definir e ser divulgado no dia da prova teórica. 

VALOR: 50 pontos. 

7.3. SOMENTE os candidatos que alcançarem pontuação maior ou igual à 60 % na 

prova teórica (acerto de no mínimo 18 questões) serão selecionados para a 

entrevista. 

NOTA FINAL: 100 pontos. 

- Leia-se: 



7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

7.1.PROVA TEÓRICA: Serão 30 questões de múltipla escolha a se realizar 

no dia 17/07/2020 com duração de duas horas e trinta minutos, iniciando-

se as 14:30h e finalizado as 17:00h, por meio do formulário enviado aos 

interessados. 

7.1.1. O formulário de prova teórica será encerrado com o tempo de 

2:30h de duração, sendo este não mais aceito após o término do 

tempo; 

7.1.2. Durante a avaliação, a Diretoria irá estar disponível via 

WhatsApp para eventuais dúvidas e problemas que decorrerem 

ao logo da aplicação do processo seletivo. 

VALOR: 50 pontos. 

7.2. ENTREVISTA: se realizará à partir do dia 19/07/2020, às 14:30h, em 

plataforma virtual a definir e ser divulgado no dia da prova teórica. 

7.2.1. Serão realizadas com duração de aproximadamente 30 (trinta) 

minutos cada entrevista; 

7.2.2. Cada selecionado para a segunda etapa, será avaliado 

individualmente pelo preceptor Dr. Luiz Fernando do Souto 

Fink e/ou Diretoria da Liga Acadêmica de Ortopedia e 

Traumatologia de Penápolis. 

VALOR: 50 pontos. 

7.3. SOMENTE os candidatos que alcançarem pontuação maior ou igual à 60 % na 

prova teórica (acerto de no mínimo 18 questões) serão selecionados para a 

entrevista. 

7.4. SOMENTE os candidatos da Turma III graduandos de Medicina da Fundação 

Educacional de Penápolis, já inscritos anteriormente na Liga Acadêmica de 

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, terão o direito de pontos extras a serem 

adicionados ao final das duas etapas, contando assim para composição de suas 

notas finais. 

7.4.1. Para que se tenha direito a pontuação extra, o candidato deverá 

comprovar por meio de anexação de documentos e avaliação da 

Diretoria: 

7.4.1.1. Publicações (repostagens) com o intuito de 

divulgação e promoção da LAORTO-Penápolis nas 



redes sociai, dos dias 01 de fevereiro de 2020 até o 

dia 02 de julho de 2020 as 23:59h; 

7.4.1.2. A Diretoria levantará a presença dos candidatos em 

suas atividades realizadas; 

7.4.1.3. Fica a Cargo da Diretoria, postar a pontuação extra 

junto aos resultados da primeira etapa. 

VALOR: 10 pontos extras. 

NOTA FINAL MÁXIMA: 100 pontos. 

Art. 2 – Onde leia-se: 

10. DO RESULTADO  

10.1. A Diretoria disponibilizará o gabarito do processo seletivo após a realização da prova 

teórica via e-mail e/ou redes sociais.  

10.2.  O resultado será exposto em até 48h após a entrevista aos candidatos através das redes 

sociais da Liga: instagram (@laorto_penapolis). 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. Este Edital está sujeito a modificações.  

11.2. A inscrição do candidato ao Processo Seletivo 2020 implicará a aceitação de todos os 

termos deste Edital.  

11.3. Os assuntos que surgirem e não estiverem explícitos no presente Edital serão 

encaminhados à Diretoria da LAORTO-Penápolis, a serem resolvidos por consenso da 

maioria de seus componentes.  

11.4. O presente Edital entra em vigor e passa a produzir efeitos na data de sua publicação, 

revogando quaisquer disposições em comentários 

Leia-se: 

10. DO RESULTADO  

10.1. A Diretoria disponibilizará o gabarito do processo seletivo da realização da prova 

teórica via e-mail e/ou redes sociais.  

10.2. O resultado da prova teórica será exposto em até 72h após a realização desta e contendo 

a pontuação extra de cada candidato que a comprovará, através das redes sociais da 

Liga: instagram (@laorto_penápolis) 

10.3.  O resultado será exposto em até 48h após a entrevista aos candidatos através das redes 

sociais da Liga: instagram (@laorto_penapolis). 



11. DOS RECURSOS 

11.1. Os recursos serão aceitos por 48 horas após a publicação do resultado da primeira 

etapa; 

11.2. Os recursos devem ser realizados via e-mail e enviados para o e-mail da LAORTO-

Penápolis (laorto.penapolis@gmail.com), contendo: 

11.2.1. Nome completo do candidato; 

11.2.2. RA do candidato; 

11.2.3. Questões a serem questionadas com a resposta a qual o candidato acredita ser 

correta, junto de argumentos; 

11.3. Fica vedado ao candidato qualquer questionamento sobre o resultado das 

ENTREVISTAS e PONTOS EXTRAS. 

11.4. A divulgação dos recursos será publicada 12h após o encerramento de acolhimento de 

tais; 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Este Edital está sujeito a modificações.  

12.2. A inscrição do candidato ao Processo Seletivo 2020 implicará a aceitação de todos os 

termos deste Edital.  

12.3. Os assuntos que surgirem e não estiverem explícitos no presente Edital serão 

encaminhados à Diretoria da LAORTO-Penápolis, a serem resolvidos por consenso da 

maioria de seus componentes.  

12.4. O presente Edital entra em vigor e passa a produzir efeitos na data de sua publicação, 

revogando quaisquer disposições em comentários 

Art. 3 - Essa ratificação de edital tem efeito apenas para o ano letivo de 2020. 

Art. 4 – Essa ratificação de edital entra em vigor e passa a produzir efeitos na data de sua 

publicação, revogando quaisquer disposições em comentários. 

 

 

 

 

mailto:laorto.penapolis@gmail.com


Penápolis, 01 de julho de 2020 

Assinatura Recuperável

X
Heike Felipe rangel Dias

Secretário

Assinado por: www.amazon.com.br  

Assinatura Recuperável

X
Beatriz Silva Fernandes

Diretora de Extensão

Assinado por: www.amazon.com.br   


