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1 DA ABERTURA 

1.1 A LIGA ACADÊMICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE 

PENÁPOLIS (LAORTO-Penápolis) da Fundação Educacional de Penápolis, 

torna público o edital do processo de seleção de membros titulares (ligantes), para 

ingresso em agosto de 2021 – ciclo anual de seleção. 

2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 O processo Seletivo será realizado pela Diretoria da Liga Acadêmica de Ortopedia 

e Traumatologia de Penápolis, sendo este supervisionado e aplicado pela 

Comissão Independente de Processos Seletivos da Liga Acadêmica de Ortopedia 

e Traumatologia de Penápolis, doravante CIPSLAORTO – Penápolis; 

3 DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

DESENVOLVIDAS 

3.1 Promover o estudo e a difusão de conhecimentos sobre temas ligados à saúde, em 

geral, e relacionados à Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva, em 

particular; 

3.2 Aprimorar a formação médica e acadêmica de seus sócios e dos alunos de 

Graduação em Medicina da Fundação Educacional de Penápolis; 

3.3 Contribuir para a formação de recursos de qualquer natureza que visem melhorar 

o atendimento de pacientes de Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva; 

3.4 Participar de campanhas que visem educar, conscientizar e esclarecer a população 

sobre temas relacionados à sua saúde, bem como organizá-las; 

3.5 Interagir com outras associações, governamentais ou não-governamentais, 

brasileiras ou estrangeiras, objetivando interceder de maneira positiva para 

promoção da saúde; 

3.6 Promover o estudo e difusão da ciência, por meio da pesquisa, sobre os temas 

ligados à saúde, em geral, e relacionados à Ortopedia, Traumatologia e Medicina 

Esportiva, em particular. 

4 DA DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.1 Aos novos membros da LAORTO-Penápolis caberá participação, durante um ano, nas 

atividades da Liga com início da data de 02 de agosto de 2021. 

4.2 Somente receberão certificados da LAORTO-Penápolis os membros que completarem 

um ano de participação com 75% de presença nos plantões (salvo faltas justificadas aceita 

pela Diretoria) e 75% das reuniões; 

4.3 Os membros da Liga devem participar de campanhas assistenciais oficiais e 

pertencer a grupos de pesquisa científica da LAORTO - Penápolis. Obedecendo o 

Estatuto da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis no “art. 13, § 2, 4, 5 

e 6.”; 
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4.4 O período mínimo para certificação é de 01 (um) ano. O ligante que não seguir as normas 

do Estatuto vigente estará passível a exclusão em qualquer momento; 

4.5  O aluno estará sujeito há uma avaliação no final de cada ano letivo institucional, para 

avaliação de seus esforços e desempenho dentro da liga, o qual deverá ter um 

aproveitamento estipulado pela LAORTO – Penápolis em e pela Coordenação de Ligas 

Acadêmicas de Medicina de Penápolis – COLAMP em edital de processo avaliativo 

próprio, de acordo com o Art. 18º, PARÁGRAFO ÚNICO do Regulamento Geral Ligas 

Acadêmicas. 

5 DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente por formulário eletrônico 

disponibilizado no site oficial da LAORTO – Penápolis 

(https://www.laortopenapolis.com.br) se iniciaram as 12 horas do dia 27 de julho 

de 2021 e se enceraram ás 23 horas e 59 minutos do dia 06 de agosto de 2021; 

5.2 As inscrições do processo seletivo serão gratuitas; 

5.3 Para se inscrever, o aluno deve estar regularmente matriculado no curso de Medicina da 

FUNEPE- Fundação Educacional de Penápolis e ter sido aprovado nas disciplinas de 

Anatomia I e Formação Humanística I + É tica e Bioética, Embriologia I, Procedimentos 

Básicos de Enfermagem I e Saúde Coletiva I, além de, estar inscrito no máximo em mais 

uma Liga.   

5.4 Ter disponibilidade de 12 horas semanais de dedicação às atividades da LAORTO-

Penápolis, presenciais e/ou à distância. Ter disponibilidade para reuniões semanais (ser 

definido na primeira reunião) à noite.  

5.5 A inscrição deverá ser feita via formulário disponível pela LAORTO-Penápolis pelo 

formulário. 

6 DAS VAGAS 

6.1 Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas. 

6.2 Podem ser membros da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis os 

alunos de graduação em Medicina da Fundação Educacional de Penápolis que 

estejam cursando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto anos do 

curso médico; obedecendo o Estatuto da Liga de Ortopedia e Traumatologia de 

Penápolis “art. 10 § 1”. 

6.2.1 Deixa-se com a ressalva de que alunos do primeiro ano só podem ser membros 

da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis a partir do segundo semestre 

letivo, ou seja, é necessário ter cursado o primeiro semestre da graduação em 

Medicina. 

 

7 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1 O processo de seleção será dividido em 03 (três), sendo as 2 (duas) primeiras 

etapas presenciais e a terceira etapa virtual pela plataforma Google Meet; 

https://www.laortopenapolis.com.br/
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7.1.1 Prova Teórica; 

7.1.2 Prova Prática; 

7.1.3 Entrevista. 

7.2 O processo avaliativo para o processo de seleção será composto por 2 Diretores da 

LAORTO – Penápolis e 1 membro titular da LAORTO – Penápolis; 

7.2.1 Caso se faça necessário, a CIPSLAORTO – Penápolis, designará um 4º 

avaliador mediante a situação de argumentação pertinente ao recurso; 

7.2.2 Os nomes dos avaliadores não serão divulgados em nenhuma hipótese para os 

candidatos, mas qualquer órgão superior a LAORTO – Penápolis, poderá 

solicitar e tais serão expostos para passiveis argumentações e explicações para 

estes órgãos. 

7.3 As avaliações serão baseadas em critérios específicos (Critérios de Avaliação de 

Processo Seletivo LAORTO – Penápolis) e pontuações pré-estabelecidos em 

ANEXO I deste presente edital; 

7.4 Será realizado primeiramente uma reunião entre os diretores da CIPSLAORTO – 

Penápolis e Diretoria da LAORTO – Penápolis, os quais estabeleceram critérios 

mínimos como base para pontuação e que serão enviados para cada avaliador se 

basear com o intuito de poderem realizar suas avaliações de modo individual, mas 

precisas; 

7.5 As bibliografias para realização das etapas estarão disponibilizadas em ANEXO 

III deste presente edital.  

8 DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 A LAORTO – Penápolis, por meio da CIPSLAORTO – Penápolis, divulgará as 

notas do Processo Seletivo por meio de suas redes sociais oficiais, site oficial 

(https://www.laortopenapolis.com.br); 

8.2 Será divulgado uma classificação geral de todos os candidatos; 

8.3 A pontuação final e a classificação final levarão em consideração a somatória dos 

pontos dos 3 (três) avaliadores, de acordo com os Critérios de Avaliação de 

Processo Seletivo LAORTO – Penápolis (ANEXO I) deste presente edital; 

8.4 A ordem de classificação dar-se-á de modo decrescente, ou seja, da maior 

pontuação para a menor pontuação; 

8.5 As vagas remanescentes serão preenchidas de acordo com a lista de excedentes 

não classificados; 

8.5.1 Todos os candidatos aprovados deverão comparecer à primeira reunião da LAORTO-

Penápolis. A ausência que não for justificada será considerada como desistência. 

8.5.2 Os documentos exigidos estarão descritos no edital de convocação final para 

avaliação, após finalização da fase de recursos e contestações de resposta do 

recurso. 

9 DO RESULTADO 

https://www.laortopenapolis.com.br/
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9.1 A CISPLAORTO – Penápolis irá informar primeiramente a Diretoria da Liga 

Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis um parecer de notas e 

classificação de cada candidato após finalização de recursos, juntamente de um 

parecer de validação de cada etapa do Processo Seletivo; 

9.2 Fica a cargo da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis a 

publicação deste parecer de validação e então redigir o documento de resultado 

parcial e final de classificação, além da convocação próxima etapa de seleção e 

para matricula. 

9.3 Fica a cargo da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis o 

meio de recebimento dos documentos, de acordo com o item 9.5.1 deste presente 

edital. 

9.4 Após recebimento destes documentos é necessário que a Liga Acadêmica de 

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis envie-os para a CISPLAORTO – 

Penápolis, o qual irá verificar se todos os documentos estão de acordo e emitir seu 

parecer final (deferimento ou indeferimento do processo seletivo). 

9.5 As vagas remanescentes serão preenchidas de acordo com a lista de excedentes 

não classificados; 

9.5.1 Todos os aprovados deverão realizar a matricula por meio de link enviado em 

seus e-mails cadastrados e deverão realizar o pagamento de R$10,00 (dez reais), 

referente ao valor de matricula e mensalidade do semestre do mês de julho. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 O prazo para entrada de recurso contra resultado preliminar é de 48 horas após a 

divulgação do mesmo. 

10.2 Os recursos serão divididos em dois tipos: 

10.2.1 Recurso contra o edital de processo seletivo: este deve ser realizado 

anteriormente a abertura de inscrições do processo seletivo, de acordo com o 

§11.4 deste presente edital. 

10.3 Todos os recursos deverão ser solicitados no endereço eletrônico especifico 

disponibilizado na página (EDITAIS) do site oficial da LAORTO – Penápolis. 

10.4 Os recursos contra este presente edital deverão ser solicitados entre às 12 horas de 

27 de julho de 2021 à 18 horas de 29 de julho de 2021. Todo e qualquer recurso 

que for enviado fora deste prazo será desconsiderado e não avaliado, sem possível 

argumentação. 

10.4.1 Todos os recursos contra este presente edital deverão ser solicitados no endereço 

eletrônico especifico disponibilizado na página EDITAIS da LAORTO – 

Penápolis; 

10.4.2 O período recursa entre análise, resposta, argumentação, contra resposta e 

finalização da ação recursal deve ser realizada até as 19 horas de 30 de julho de 

2021; 
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10.4.3 Os resultados dos recursos desta etapa serão divulgados no site oficial da 

LAORTO – Penápolis; 

10.4.4 Os recursos referentes a este presente edital, serão analisados exclusivamente 

pela Diretoria da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis. 

10.5 Todos os recursos contra a correção do processo seletivo deverão ser solicitados 

dentro de 48 horas após a divulgação dos resultados preliminares. 

10.6 Todos os recursos contra este presente processo seletivo deverão ser solicitados 

no endereço eletrônico especifico disponibilizado na página EDITAIS da 

LAORTO – Penápolis; 

10.7 Todo o processo de recurso contra o processo seletivo será realizado e avaliado 

exclusivamente pela CIPSLAORTO – Penápolis; 

10.8 Os resultados dos recursos de cada etapa serão divulgados no site oficial da 

LAORTO – Penápolis; 

10.9 Os recursos deveram ser redigidos em Word, discriminados de acordo com cada 

critério avaliativo que deseja contestar e especificar a nota de qual avaliador 

deseja contestar a nota; deve ser datado e conter assinatura (pode ser eletrônica) 

do candidato e entreguem em formato PDF; 

10.10 Não serão aceitos em nenhuma hipótese recursos em formato doc.x (Word 

editável); 

10.11 Os documentos de recurso devem ser enviados por e-mail, com a descriminação 

do assunto (RECURSO CONTRA A ETAPA X DO PROCESSO SELETIVO 

LAORTO – Penápolis) e enviados para o e-mail laorto.penapolis@funepe.edu.br.  

10.12 Fica vedado a qualquer candidato a realizar recursos contra a Etapa III 

(Entrevistas) deste Processo Seletivo. 

11 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Este presente edital está sujeito a alterações há qualquer momento, 

exclusivamente pela diretoria da LAORTO – Penápolis. 

11.2 A inscrição dos discentes ao Processo Seletivo 2021 implicará a aceitação de 

todos os termos deste edital e/ou retificação de edital. 

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

encaminhados à Diretoria da LAORTO-Penápolis e/ou CIPSLAORTO – 

Penápolis, respeitando cada etapa descrito neste presente edital, 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. Exceto período 

estabelecido para seu recurso especifico. 

mailto:laorto.penapolis@funepe.edu.br
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12 DO CONTATO PARA DUVIDAS 

12.1 Em caso de dúvida, entrar em contato com o endereço eletrônico 

laorto.penapolis@funepe.edu.br ou cips@laorto.com.br 

 

Penápolis, 27 de julho de 2021 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Josué Galdino Corrêa Júnior 

Presidente LAORTO – Penápolis 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Heike Felipe Rangel Dias 

Secretário LAORTO - Penápolis 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Leticia Zelioli Bernini 

Coordenadora Geral CIPSLAORTO - Penápolis 

mailto:laorto.penapolis@funepe.edu.br?subject=Duvidas%20de%20Processo%20Seletivo
mailto:cips@laorto.com.br?subject=Processo%20Seletivo%20para%20Filiação%20de%20Ligas
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ANEXO I 

Critérios de Avaliação de Processo Seletivo LAORTO – Penápolis 

1 PROVA TEÓRICA: 

1.1 Serão 30 questões de múltipla escolha a se realizar no dia 09 de agosto de 2021 

com duração de duas horas, iniciando-se as 19h00min e finalizado as 21h00min 

nas dependências da FUNEPE campus I (Av. São José, 400 – Vila São Vicente, 

Penápolis – São Paulo, 16303-180) 

1.2 VALOR: 30 pontos. 

2 PROVA PRÁTICA 

2.1 Serão 10 questões, sendo esta dividida em peças anatômicas e procedimentos a 

serem realizados; 

2.2 Será realizada no dia 12 de agosto de 2021 a partir das 19h00min, sendo duração 

por cada estrutura anatômica de 30 segundos e tempo indeterminado para 

avaliação de procedimento a ser realizado. 

2.3 VALOR: 50 pontos 

3 ENTREVISTA: 

3.1 Se realizará a partir do dia 16 de agosto de 2021 a partir das 19h00min; 

3.2 Serão realizadas com duração de aproximadamente 15 (quinze) minutos cada 

entrevista; 

3.3 Cada selecionado para a terceira etapa, será avaliado individualmente pela 

Diretoria da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis. 

3.4 VALOR: 20 pontos. 

4 DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 SOMENTE os candidatos que alcançarem pontuação maior ou igual à somatória 

de 60 % nas provas teórica e prática serão selecionados para a entrevista. 

4.2 Calculo das médias para cada fase: 

4.2.1 Prova Teórica: 

30 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 =  30 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 
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01 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎 =  01 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 

𝑋 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 =  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

4.3 Prova Prática: 

𝑋 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑠)/𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑠)

𝑍 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠
 = 50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

𝑌
𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜(𝑠)

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑠)𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
×  𝑍 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 =  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎𝑃𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 

4.4 Entrevista: 

4.4.1 Pontuação Mínima para esta fase: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 +  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑃𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 × 0,60 ≥ 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 ≥ 48 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 

4.4.2 Pontuação para Entrevista: 

10 questionamentos x 2 pontos = 20 pontos para cada avaliador 

𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 1 +  𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 2 +  𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 3

3
 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 

4.5 NOTA FINAL MÁXIMA: 100 pontos 

 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑃𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 = 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ≤ 100 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠
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ANEXO II 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital e Abertura de 

Inscrições 
27 de julho de 2021 as 12h00min 

Recursos contra o Edital 
27 de julho de 2021 á 30 de julho de 

2021 

Fechamento das Inscrições 07 de agosto de 2021 as 00h00min 

Prova Teórica 09 de agosto de 2021 as 19h00min 

Divulgação do gabarito da I Etapa  

Recurso contra gabarito da I Etapa 
09 de agosto de 2021 a 11 de agosto de 

2021 

Prova Prática 12 de agosto de 2021 as 19h00min 

Divulgação do gabarito da II Etapa  

Recurso contra gabarito da II Etapa 
12 de agosto de 2021 a 14 de agosto de 

2021 

Convocação para Entrevista  

Entrevista 
16 de agosto de 2021 a partir das 

19h00min 

Resultado Final do Processo Seletivo 
17 de agosto de 2021 a partir das 

19h00min 

Convocação para matriculas em 1º 

Chamada 
17 de agosto de 2021 
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ANEXO III 

BIBLIOGRÁFIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. ANATOMIA I 

1.1. Roteiro da Disciplina de Anatomia I (Vieira, Magno); 

1.2. Atlas de Anatomia Humana; 

1.3. Anatomia Orientada para Clínica (Moore/Grey); 

1.4. Aulas expositivas do Mestre Professor Magno César Vieira. 

 

2. FORMAÇÃO HUMANÍSTICA I + ÉTICA E BIOÉTICA  

2.1. A Natureza do Conhecimento Científico; 

2.2. Ética, Sociedade e Bioética; 

2.3. Corpo e Sua Temporalidade. 

 

3. EMBRIOLOGIA I 

3.1. Fecundação e Sua Sequência de Evento; 

3.2. Primeira, Segunda e Terceira Semana do Desenvolvimento Embrionário; 

3.3. Embriões Anormais e Aborto Espontâneo. 

 

4. SAÚDE COLETIVA I 

4.1. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB - DAB); 

4.2. A Interação Prática da Rede de Atenção à Saúde; 

4.3. Educação em Saúde; 

4.4. Gerenciamento de Resíduos de Saúde; 

4.5. Programas de Atenção à Saúde. 

 

5. PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM I 

5.1. Antissepsia e Assepsia; 

5.2. Técnicas e Tecnologias de Monitorização de Sinais Vitais; 

5.3. Vias de Administração de Medicamentos; 

5.4. Transformação de Solutos; 
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5.5. Teoria e Apresentação de Técnicas de ACLS; 

5.6. Avaliação de Lesões. 

 

6. MEDICINA ESPORTIVA E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

6.1. Vídeos aulas disponibilizadas exclusivamente no site oficial da LAORTO – 

Penápolis pelo link: https://www.laortopenapolis.com.br/aulas-teoricas-laorto-

penapolis/. 

 

7. ENTREVISTAS 

7.1. A bancada avaliadora será realizada de modo sigiloso; 

7.2. Cada avaliador irá avaliar as seguintes situações dos candidatos: 

7.2.1. Expressões faciais; 

7.2.2. Comprometimento; 

7.2.3. Nervosismo; 

7.2.4. Entusiasmo; 

7.2.5. Dedicação; 

7.2.6. Aspectos gerais de cada candidato; 

7.2.7. Interesse nas áreas 

7.3. Cada avaliador irá atuar de modo imparcial respondendo um Forms específico 

com cada critério e pergunta realizada para os candidatos; 

7.4. Cada item questionado terá o valor máximo de 2 pontos, sendo o mínimo 0 e o 

máximo 2, podendo esta nota ser constituída de decimais (exemplo: 1,30). 
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