
Liga de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo (LOTES) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MEMBROS EFETIVOS E ASPIRANTES DA LIGA DE ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. 

 

A Liga de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo (LOTES) comunica, através do presente 

edital, a abertura das inscrições para o Processo Seletivo 2020, que tem como objetivo o 

preenchimento das vagas de membros efetivos e aspirantes, os quais serão selecionados para 

participar das atividades teóricas e práticas da LOTES conforme informações a seguir: 

Pré-requisitos 

Art. 1° Quanto aos pré-requisitos: 

Parágrafo Primeiro. Poderão participar os estudantes de qualquer faculdade de medicina do 

Estado do Espírito Santo. É necessário ter cursado ou estar cursando a disciplina de Anatomia 

ou equivalente. 

§2º - O Processo Seletivo para ingresso como membro efetivo da Liga de Ortopedia e 

Traumatologia do Espírito Santo tem como exigência que o aluno candidato esteja inscrito no 

Simpósio e realize a prova de seleção, ao final deste. 

Data do Simpósio e Inscrição 

Art. 2°- O Simpósio acontecerá no dia 30/05/2020 a partir das 08:00 horas, em ambiente 

virtual informado pela diretoria. As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 

18/05/2020 na página do evento. O valor da inscrição é R$ 10,00 (dez reais). 

Data e local de prova 

Art. 3° - A prova de ingresso como Membros Efetivos e Aspirantes da LOTES será realizada no 

ambiente virtual do simpósio após o término deste. 

Forma de avaliação 

Art.4° - Quanto a forma de avaliação: 

Parágrafo Primeiro - Prova teórica composta de 20 questões objetivas cujo conteúdo 

compreende os assuntos: anatomia e histologia osteomuscular; exame físico ortopédico; 

suporte avançado de vida no trauma (ATLS); e telemedicina. As fontes utilizadas para 

elaboração das questões são: Moore Anatomia, 7ª edição; Netter Atlas de Anatomia Humana, 

6ª edição; Junqueira & Carneiro Histologia Básica, 12ª edição; Manual de ATLS, 10ª edição; 

Regimento do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia; 

§2º - A prova será digital, sendo realizada por meio do aplicativo Socrative. Caso haja algum 

problema técnico que impeça a realização da prova por meio digital, será convocada nova 

data para realização de prova impressa presencial aos mesmos candidatos; 



§3º - A duração total da prova será de 60 minutos, será dado aos candidatos 1 minuto e 30 

segundos para resolver cada questão. As questões serão passadas sequencialmente pelos 

aplicadores, sem possibilidade de retorno. Sendo realizada por meio físico, não haverá 

distinção de tempo para cada questão. 

§4º - É imprescindível que cada candidato porte seu Smartphone no dia do evento, sendo 

critério de exclusão caso a prova seja realizada por meio digital. Também é de 

responsabilidade do candidato garantir que a bateria do seu aparelho seja suficiente para 

realizar a prova por completo. 

Classificação 

Art. 5° - Quanto a classificação: 

Parágrafo Primeiro - Serão selecionados para a LOTES 11 Membros Efetivos e 02 Membros 

Aspirantes, que exercerão atividades teóricas e práticas durante o ano de 2020; 

§2° - A classificação darar-se-á de forma decrescente de acordo com o número de acertos na 

prova teórica. Os candidatos do 1º e 2º períodos dos cursos de Medicina concorrem como 

Membros Aspirantes, enquanto os dos demais como Membros Efetivos. Todos os candidatos 

que não se classificarem serão considerados suplentes; 

§3° - Os suplentes serão chamados em ordem decrescente de classificação caso haja 

desistência por parte dos Membros selecionados ou desclassificação deles; 

§4° - Em caso de empate os critérios adotados serão, em ordem: maior período do curso; e 

maior idade. Caso o empate se mantenha, o desempate será por sorteio. 

Convocação e efetivação 

Art. 6º - Quanto a convocação e efetivação: 

Parágrafo Primeiro - O resultado final do Processo Seletivo será divulgado nos meios digitais 

de publicidade da LOTES até o dia 10/06/2020, e também será enviado por e-mail aos 

Membros selecionados. 

§2º - É imprescindível a presença dos Membros selecionados na Reunião Inaugural no dia 

19/06/2020. Caso o Membro não compareça, ele será automaticamente desclassificado. 

Premiações 

Art. 7º - Quanto as premiações: 

Parágrafo Primeiro - Todos os Membros selecionados serão premiados com uma camiseta da 

LOTES, inscrição gratuita para o CBOT – Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia 

de 2020 e inscrição gratuita para o Congresso Capixaba de Traumatologia e Ortopedia de 

2020. 

§2º - Os 03 primeiros colocados na prova de seleção serão premiados conforme divulgação 

prévia realizada pela diretoria da LOTES. 

 



Atividades da LOTES para membros 

Art. 8°-  Quanto as atividades da LOTES: 

Parágrafo Primeiro - As atividades são divididas em práticas e teóricas com encontros 

ordinários duas vezes ao mês, seguindo um calendário que será fornecido aos membros na 

Reunião de Efetivação; 

§2° - A carga horária totalizada de atividades será certificada pela Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia (SBOT).  

Funcionamento das atividades da LOTES  

Art. 9° - Será exigido presença em 75% (setenta e cinco por cento) das reuniões ordinárias da 

LOTES. Contudo, caso o membro não consiga comparecer, ele deverá justificar o motivo da 

falta enviando um e-mail com até 24h de antecedência para lotes.contato@gmail.com com 

seu nome e o motivo da falta; em casos de urgência, ele deverá enviar uma mensagem para 

algum diretor com até 1h de antecedência. Cabe aos diretores e ao orientador da LOTES 

determinar se a ausência será abonada ou não. Caso o membro não atinja a presença mínima, 

seu certificado não será emitido. 

 

Vitória, 27 de fevereiro de 2020. 

 

DIRETORIA LOTES Gestão 2019/2020 
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