EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE
NOVOS MEMBROS PARA A LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA ORAL
2019.2
A Diretoria da Liga Acadêmica de Cirurgia Oral – LACO comunica a abertura do
processo seletivo para novos membros para a Liga Acadêmica de Cirurgia Oral do curso
de Odontologia.
1. LIGA
A Liga Acadêmica de Cirurgia Oral, doravante denominada de LACO, consiste em numa
entidade civil, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social e orientação em
Cirurgia Oral. A LACO é uma entidade formada por acadêmicos e Cirurgiões Dentistas
do Curso de Odontologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. A Liga oferece aos
alunos da graduação conhecimentos técnico - científicos na área de Cirurgia Oral,
orientações sobre a escrita de trabalhos científicos, atividades de ensino com
metodologias inovadoras, discussões de artigos e casos clínicos e atividades de
extensão, tais como: projetos, cursos, mini-cursos, seminários, palestras,
jornadas, dentre outras atividades extensão.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Poderão se inscrever, no processo seletivo, os alunos que estejam devidamente
matriculados no curso de Odontologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, que
estejam cursando do quinto ao décimo semestre, que frequentem regularmente suas
atividades acadêmicas e que tenham sido aprovados nas disciplinas de Anestesiologia
Odontológica, Semiologia e Estomatologia e Cirurgia Odontológica I.
2.2. 1 – As inscrições estarão abertas no período de 19/08/2019 a 06/09/2019, das 8h
00min às 18h00min na COPEX.
2.3. Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário de inscrição
(em anexo) que deverá ser entregue ao COPEX.
2.4 – Será cobrada uma taxa de R$ 20 reais, cujo o pagamento deverá ser efetuado no
financeiro.
3. DAS VAGAS
3.1. Serão oferecidas 05 (cinco) vagas para membros efetivos, sendo elas preenchidas
de acordo com a nota obtida pelo candidato na prova teórica e na entrevista.

4 – DA MATRÍCULA
4.1 – Os alunos aprovados deverão se matricular na Liga até o dia 02/10/2019. Caso a
matrícula não seja feita, ocorrerá remanejamento dos classificáveis.
5. DAS ATIVIDADES REALIZADAS
5.1. Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos da Liga e cumprirão com
todos os preceitos do estatuto e do regimento institucional das ligas da UNILEÃO.
5.2. O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades de ensino,
pesquisa e extensão a eles estabelecidas, com participação obrigatória em, no mínimo
75% das atividades. E deverão estar disponíveis para a organização de eventos da Liga.
5.3. Ao final do prazo de doze meses, os participantes receberão um certificado como
membros ativos da LACO, no qual constará a carga horária que cumpriram durante o
período que participaram das atividades, em conformidade com o estatuto e regimento
institucional das ligas da UNILEÃO.
5.4. Após o término das atividades estabelecido por este edital, o candidato poderá
solicitar renovação por mais doze meses, podendo desta forma, continuar a exercer
suas atividades na liga. A avaliação do pedido de renovação fica a cargo da Diretoria e
do Conselho Orientador.

6. DO PROCESSO SELETIVO (PROVA)
6.1. O processo seletivo será composto por 02 (duas) fases:
1ª FASE (ELIMINATÓRIA)
6.2. Prova com 20 QUESTÕES, relacionadas aos temas presentes no item 7 deste
edital.
6.3. Sendo 70% das questões objetivas e 30% das questões subjetivas.
6.4. Estará automaticamente desclassificado o candidato que obter nota inferior a 7,0
(sete) e que for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro
candidato e portando algum material de consulta.
6.5 A média final será resultado da somatória da avalição teórica, (peso 3) e média do
aluno na disciplina de Cirurgia Odontológica I (peso 2), sendo o cálculo descrito na
seguinte formula: 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

(𝐴𝑉𝑇𝑥3)+(𝑀𝐶𝑥2)
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6.6. A pontuação distribuída será descrita na prova.

6.7. A prova teórica acontecerá no dia 10/09/2019 às 15h00 no Centro Universitário Dr.
Leão Sampaio no Campus Lagoa Seca, na sala 7 – Clínica Escola. A fase teórica terá
uma duração máxima de 1 hora e 30 minutos.
6.8. No momento da prova, devem ser apresentados o Comprovante de Inscrição no
Processo Seletivo, comprovante de pagamento, um documento oficial com foto e
histórico acadêmico comprovando aprovação na disciplina apresentado no item 2.1.
Não será permitida 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 ou azul.

2ª FASE (CLASSIFICATÓRIA)
7.0. Será realizada uma entrevista avaliativa com os PROFESSORES da liga. Nessa
ocasião os candidatos serão questionados sobre suas habilidades, atividades
acadêmicas já desenvolvidas ao longo do curso e conhecimentos sobre o Estatuto da
LACO.
7.1. A pontuação distribuída será descrita na prova.
7.2. A entrevista será realizada no 17/09/2019 às 15h00, na sala 7 – Clínica Escola, do
Campus Lagoa Seca.
7.3. O não comparecimento do candidato ou um atraso do horário excedendo a 10
minutos de tolerância em qualquer uma das etapas de seleção indicada nesse edital
implica automaticamente na sua desclassificação.
7.4. Serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem:
I. Maior rendimento acadêmico nas disciplinas apresentadas no item 2.1;
II. Menor índice de faltas nas disciplinas.
7.5. O resultado final estará disponível no site do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio
e afixado no mural da COPEX, no dia 24/09/2019.
7.6. Não será divulgado nenhum parecer quanto aos critérios utilizados para a
classificação dos candidatos.

8. DO CONTEÚDO DA PROVA
8.1. O conteúdo da prova teórica constará dos seguintes temas:
- Biossegurança do Ambiente Cirúrgico;
- Princípios Cirúrgicos Fundamentais;
- Princípios de Exodontia Não Complicada;
- Princípios de Exodontia Complicada;
- Prevenção e Tratamento dos Acidentes e Complicações das Exodontias;
- Dentes Inclusos;
- Infecções Buco Maxilo Faciais;
-Cirurgia pré-protética;
- Exame Clínico em odontologia;
- Considerações sobre dor;
- Técnicas de Biópsia;
- Semiologia das glândulas salivares;
- Pacientes com comprometimento sistêmico;
- Patologia óssea;
- Anormalidades da polpa e lesões neoplásicas;
- Infecções bacterianas, virais e fungicas;
- Fisiologia do impulso nervoso;
- Soluções anestésicas;
- Farmacologia dos anestésicos locais e vasoconstritores;
- Arsenal da Anestesia Local;
- Técnicas anestésicas maxilares e mandibulares;
- Acidentes e complicações anestésicas locais e gerais.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga será
avisada com antecedência.
9.2. Os candidatos aprovados que desistirem de participar da LACO deverão assinar o
Termo de Desistência, oficializando o desligamento da liga, não sendo permitido o
trancamento para reingresso posterior.
9.3. Se por qualquer motivo 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.

Juazeiro do Norte – CE, 14 de Agosto de 2019.

Alyne Káren Silva Olinda Cavalcante
Presidente da LACO

ANEXO
CRONOGRAMA

DATA
19/08/2019 a 06/09/2019
10/09/2019
16/09/2019
17/09/2019
24/09/2019
02/10/2019

ETAPA
Período de inscrição para no processo seletivo
Realização da prova teórica
Divulgação do resultado da prova teórica
Entrevista
Resultado final
Reunião com membros e diretoria da LACO
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