
 

 

 
  

Associação Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo - LOTES 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MEMBROS EFETIVOS E ASPIRANTES 2018 

 

A Associação Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo, doravante 
denominada LOTES, comunica, através do presente edital, a abertura das inscrições para 
o Processo Seletivo 2018, que tem como objetivo o preenchimento das vagas de 
membros efetivos e aspirantes selecionados para participarem das atividades teórico-
práticas da Associação. 

 

Deverão os interessados cumprir e atender os pré-requisitos descritos abaixo: 

Art.1º - Das inscrições: 

§ 1º: Poderão se inscrever os estudantes de medicina devidamente matriculados e 
regularizados nas seguintes instituições: Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), 
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), 
Faculdade Brasileira (MULTIVIX), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 
Universidade Vila Velha (UVV). 

§ 2º: O Processo Seletivo para ingresso como membro efetivo e aspirante da LOTES tem 
como exigência a realização de uma prova de múltipla escolha por candidato, 
compreendendo 100% (cem por cento) da nota total, tendo conteúdo baseado nas 
referências citadas neste Edital.  

Art. 2º - Só poderão assumir a condição de membros efetivos aqueles que possuírem 
seguro de saúde, quanto a acidente com perfuro-cortantes, oferecido pela instituição de 
ensino/particular. 

 

Data da Jornada e Inscrição: 

Art.3º - A Jornada de Admissão dos membros - VI Jornada LOTES - acontecerá no dia 
24/02/2018 a partir das 08 horas no auditório principal da EMESCAM. 

Art.4º - As inscrições serão iniciadas no dia 09/02/2018, via página online, tendo ampla 
divulgação nos canais de comunicação das Instituições referidas. O valor da inscrição será 
de R$25,00 (vinte e cinco reais) por candidato até às 23 horas e 59 minutos do dia 
23/02/2018. No local do evento (dia 24/02/2018) também poderão ser realizadas inscrições 
pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) por candidato, conforme disponibilidade de vagas. 

Art.5º - Para a realização da Prova de Seleção é obrigatória a presença integral na 
Jornada de Admissão. No caso de não preencher este critério o candidato é eliminado do 
processo seletivo. 

 



 

 

Data e Local de Prova 

Art.6º - A prova de seleção para membro efetivo e aspirante da LOTES será realizada no 
dia 24 de fevereiro de 2018, a partir das 11 horas e 30 minutos no mesmo espaço da 
Jornada de Admissão. 

 

Forma de Avaliação  

Art. 7º - (A) Prova teórica é composta de 20 questões objetivas. Cada questão terá o valor 
de 1 (um) ponto. A prova teórica terá um valor de 100% (cem por cento) da nota final, com 
um valor absoluto máximo de 20 pontos. 

(B) Os candidatos deverão marcar as respostas em um gabarito que será distribuído pelos 
organizadores da Jornada de Admissão, o qual deverá ser entregue aos mesmo ao final do 
processo de seleção. 

(C) O conteúdo da prova abrange questões de ortopedia e traumatologia, conforme 
referências bibliográficas descritas ao final deste Edital. 

(D) O resultado final do Processo Seletivo está previsto para ser publicado em até 07 
(sete) dias úteis após a conclusão da prova, sendo enviado por correio eletrônico para os 
candidatos participantes. 

 

Classificação 

Art. 8º - Serão selecionados 11 (onze) membros efetivos e 02 (dois) membros aspirantes, 
que exercerão atividades teórico-práticas durante o ano gestor vigente, de acordo com 
calendário de atividades divulgado na reunião inaugural. 

§ 1º: O aproveitamento do candidato far-se-á rigorosamente na ordem decrescente de 
classificação por pontos na nota da prova teórica. 

§ 2º: Em caso de empate os critérios adotados serão: 1º: maior período, 2º: maior idade. E, 
por fim, mantendo-se o empate, será realizado um sorteio para definir o desempate. 

§ 3º: Os candidatos não aprovados ficarão na condição de suplência e, em caso de 
desistência ou afastamento de um dos membros, serão ascendidos à Liga, obedecendo à 
ordem de classificação apresentada. 

§ 4º: Haverá uma bonificação de uma questão extra com valor de 01 (um) ponto na prova 
de admissão aos membros LOTES 2017 que tiveram presença superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) nas reuniões realizadas no ano respectivo. 

 

Funcionamento das atividades da LOTES 

Art. 9º – Será obrigatória presença do membro aprovado em pelo menos 75% (setenta e 
cinco por cento) das atividades propostas pela LOTES ao longo do ano gestor. Contudo, 
caso haja impossibilidade de presença em alguma atividade, poderá ser justificada para o 
preceptor/orientador responsável pela mesma, cabendo a este julgar coerente ou não a 
falta em questão. 

§ 1º: Em casos de não cumprimento dos requisitos já mencionados, o membro não estará 
apto à conclusão do programa de extensão universitária, não tendo a certificação do 
mesmo. 
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