
 

LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCO-MAXILO-FACIAL E DIAGNÓSTICO BUCAL 

 
A 1ª Liga acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Diagnóstico 
Bucal do Oeste do Pará (LACDB-PA) é uma entidade sem fins lucrativos, organizada 
pelos Professores Aécio Aguiar, Daniel Berretta, Verena Maia e Larissa Serique. 
 
A Diretoria da LACDB-PA, no uso de suas atribuições estatuárias, torna público que 
estão abertas as inscrições para admissão de novos membros, aos quais serão regidas 
pelas disposições do presente edital.  
 
1. DA ABERTURA  
 
A Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Diagnóstico Bucal 
(LACDB) comunica que, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022, estarão abertas as 
inscrições do processo seletivo. 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 Serão ofertadas 4 vagas no geral, sendo 02 vagas para membro efetivo e 02 vagas 
para membro trainee.  

2.2 Membros efetivos: 02 vagas. Sendo pré-requisito para os candidatos a membro 
efetivo ter cursado a disciplina de Anatomia de Cabeça e Pescoço, Anestesiologia, 
Diagnóstico Integrado I e II, Farmacologia, Fisiologia Bucal e Técnicas Cirúrgicas com 
respectivas aprovações nas mesmas e ter cursado ou estar cursando a disciplina de 
Cirurgia Bucal I.  

2.3 Membros traineers: 02 vagas. Os candidatos a membro trainee devem 
obrigatoriamente ter concluído a disciplina de Anatomia de Cabeça e Pescoço.  
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 Os alunos devem estar devidamente matriculados nas instituições de ensino e 
cursando regularmente o curso de Odontologia.  

3.2 As inscrições vão do dia 07/03/2022 ao dia 14/03/2022.  

3.3 Poderão ser efetuadas através do Link na rede social da liga no Instagram 
@LACDB_PA.  

3.4 O valor cobrado no ato da inscrição é de R$10,00 que deverá ser pago no dia da 
prova.  

3.5 Não haverá devolução da taxa de inscrição em quaisquer circunstâncias e, bem 
como, não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para 
outra pessoa.  



4. DA PROVA 
 

4.1 O processo seletivo consiste em duas etapas, sendo a primeira classificatória 
(prova teórica), e a segunda (entrevista) classificatória. A prova teórica consistirá em 
questões de múltipla escolha e uma questão discursiva, e a entrevista será realizada 
pela diretoria da LACDB. A primeira etapa valerá 60 pontos, e a segunda 40 pontos, 
totalizando 100 pontos ao final.  

4.2 A prova teórica contém 19 (dezenove) questões de múltipla escolha e 1 (uma) 
questão discursiva e será realizada no dia 22/03/2022 às 19h30min. Com duração de 
2 (duas) horas. A entrevista será realizada no dia 29/03/2022 às 19h30min.  

4.3 Não será permitido ao candidato levar consigo o caderno de questões após o 
término da prova, sendo permitidas somente anotações do próprio gabarito.  

4.4 O não comparecimento do candidato ou um atraso no horário da prova cursa 
automaticamente na sua desclassificação.  

4.5 As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material transparente e tinta 
preta ou azul.  

4.6 No momento da prova, devem ser apresentados o comprovante de matricula da 
instituição de ensino e carteira de identidade ou documento similar com foto. 
Candidatos que, no momento da prova, não apresentarem o comprovante de matrícula 
ou forem pegos utilizando artifícios (celulares, apostilas ou compartilhamento de 
informações) para sobressair aos demais, serão desclassificados.  

4.7 Serão classificados na primeira etapa os 05 primeiros candidatos de cada cargo.  

4.8 O conteúdo programático da prova teórica para membros traineers será:  
 

• Osteologia; 

• Vascularização da Cabeça e Pescoço; 

• Nervo Trigêmeo; 

• ATM; 

4.9 O conteúdo programático da prova teórica para membros efetivos será: 
  

• Vascularização da Cabeça e Pescoço; 

• Nervo Trigêmeo; 

• ATM; 

• Técnicas anestésicas da Maxila e Mandíbula; 

• Uso adequado de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos na Odontologia; 

• Biossegurança; 

• Cistos e tumores odontogênicos; 

• Manobras cirúrgicas fundamentais; 

• Técnicas de exodontias; 

• Anatomia Radiográfica; 



• Lesões fundamentais; 

• Patologia da polpa, granuloma e abscesso; 

• Tumores benignos e malignos; 

• Alterações do desenvolvimento; 

• Doenças infecciosas e fúngicas; 

• Patologia de glândulas salivares; 

• Lesões potencialmente malignas e câncer bucal. 
 
4.10 A entrevista (segunda etapa) será realizada no dia 29/03/2022 às 19h30min, com 
os candidatos que forem aprovados na primeira etapa. Local da entrevista será 
divulgado junto com a lista de aprovados da primeira etapa.  

4.11 A entrevista será realizada pela Diretoria da LACDB, onde o candidato deverá 
comparecer com Currículo Lattes e será questionado sobre sua verdadeira intenção e 
disposição para com a Liga e análise curricular.  

4.12 A nota da entrevista será baseada nos seguintes itens:  
 
✓ Avaliação dos interesses e objetivos para com a Liga = 01 a 05 pontos; 

✓ Ações desenvolvidas pelo acadêmico dentro de outras ligas ou extracurriculares = 
01 a 05 pontos; 

✓ Se o candidato foi ou é monitor de alguma disciplina do curso de odontologia = 01 
a 04 pontos (para cada monitoria por disciplina 01 pontos); 

✓ Avaliação da habilidade de comunicação = 01 a 04 pontos; 

✓ Projetos e ideias de atividades para o impulsionamento da Liga = 1 a 05; 

✓ Participação de eventos, congressos e simpósios na área da odontologia 
(apresentar certificado ou declaração no momento da entrevista) = 01 a 06 pontos; 

✓ Trabalhos científicos publicados = 01 a 08 pontos; 

✓ Domínio de língua estrangeira = 02 pontos; 

✓ Habilidade em softwares para confecção de trabalhos científicos = 01 ponto. 
 
4.13 O resultado final será um acumulativo das notas adquiridas nas três etapas.  
 
5. DO RESULTADO  
 
5.1 O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 26/03/22 na rede social da Liga 
no Instagram e por meio do site do IESPES.  

5.2 O resultado final sairá dia 02/04/22 e será divulgado na página oficial da Liga no 
Instagram e no site do IESPES.  

5.3 Qualquer dúvida em relação ao processo seletivo falar com os membros da diretoria 
da Liga.  
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



6.1 O acadêmico selecionado para membro trainee ou efetivo da LACDB, deverá 
comprovar a matricula e o semestre que está cursando e cumprir com todos os preceitos 
do estatuto.  

6.2 O acadêmico selecionado deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a 
ele estabelecidas.  

6.3 Se por qualquer motivo o número de vagas não for preenchido ou um dos associados 
for excluído ou abandonar suas atividades, a Diretoria reserva- se ao direito de 
preencher a vaga remanescente por meio de lista de espera a partir da seleção 
realizada.  
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ANEXO I - 
CRONOGRAMA DE 
EVENTOS ETAPAS  

DATAS  HORÁRIOS  LOCAL  

PERÍODO DE 
INSCRIÇÕES  

07/03/2022 a 
14/03/2022  

Até 22h  Link na rede social da 
Liga @LACDB_PA 
 

1ª ETAPA – PROVA 
TEÓRICA  

22/03/2022  19H:30min  O local será divulgado 
na rede social da Liga 
  

DIVULGAÇÃO DO 
GABARITO  

23/03/2022 Até 13h  Site IESPES e Rede 
social da Liga 
 

DIVULGAÇÃO DOS 
CLASSIFICADOS DA 
1ª ETAPA  
 

26/03/2022  Até 00h  Site IESPES e Rede 
social da Liga  

2ª ETAPA – 
ENTREVISTA 

29/03/2022  19h:30min  O local será divulgado 
na rede social da Liga 



 
 
 

 

DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO 
SELETIVO  

02/04/2022  Até 00h  Site IESPES e Rede 
social da Liga  


