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Edital Nº 01 

A Comissão Organizadora da liga acadêmica de estudos ecológicos e doenças tropicais, do 
centro universitário luterano de Palmas (CEULP/ULBRA), faz saber que, no período de 06 de 
fevereiro a 20 de fevereiro de 2018, estão abertas as inscrições para a seleção de alunos de 
graduação em áreas de Ciências Biológicas, da Saúde e áreas relacionadas, para compor o quadro 
efetivo da liga acadêmica, a ser realizado no dia 24 de fevereiro de 2018 no centro universitário 
luterano de palmas. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1 A seleção será realizada caso o número de inscritos exceda o número de vagas (10), e está sob a 
responsabilidade da Comissão Organizadora da liga acadêmica de estudos ecológicos e doenças 
tropicais.  A seleção ocorrerá em conformidade com o cronograma.  
 
1.2 Esta seleção refere-se à oferta de 10 vagas para a liga acadêmica de estudos ecológicos e 
doenças tropicais a ser realizado no dia 24 de fevereiro de 2018.  
 
1.3 As vagas estabelecidas neste edital destinam-se preferencialmente a alunos de graduação que já 
tenham cursado as disciplinas: Microbiologia e parasitologia. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições serão efetuadas, por meio do e-mail: ligaecotrop@outlook.com do dia 06 de fevereiro 
de 2018 até às 23h59min do dia 20 de fevereiro de 2018.  
 
2.2 Não serão homologadas inscrições de candidatos que não atenderem às exigências deste edital, 
ao qual o candidato adere integralmente. 
 
2.3 após a inscrição o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição via 
deposito/transferência nas seguintes contas:  
 

-Banco do Brasil: agência:1957-7 conta corrente: 5602-2  

  Radames Assis Quiroz CPF:048.471.971-86  

-Banco Bradesco: agencia: 2196-2 conta corrente: 0030552-9  

  Karoline Santana Baldini CPF: 039.377.972-62 

 

2.4 Após o pagamento, o candidato deverá enviar no e-mail (ligaecotrop@outlook.com)  o comprovante 

de deposito/transferência juntamente com a ficha de inscrição preenchida. 

 
3.DOS VALORES PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
 
3.1. A taxa de inscrição será de R$ 15,00 (quinze reais) para todos os candidatos.  
 
3.2. Em hipótese alguma, o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será devolvido.  
 
3.3 O pagamento deverá ser efetuado via depósito/transferência nas contas contidas no item 2.3 deste 
edital.  
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4. DA SELEÇÃO  
 

4.1 Constarão de exame intelectual, aferido por meio de aplicação de prova objetiva, de caráter 

CLASSIFICATÓRIO, abrangendo como objeto de avaliação as seguintes disciplinas, Conforme 
especificado no quadro a seguir:  

 

QUADRO I  

QUADRO DE PROVA 

AREAS DE 
CONHECIMENTO 

TOTAL DE                     
PONTOS 

ESTRUTURA 

   Microbiologia 35 10 questões objetivas  
(valendo 3,5 pontos cada uma delas) 

Parasitologia 
 

35 10 questões objetivas  
(valendo 3,5 pontos cada uma delas) 

Ecologia 30 5 questões objetivas  
(valendo 6 pontos cada uma delas) 

Nota final  100 ------ 
 
4.2 As provas serão aplicadas para todos os candidatos no dia 24 de fevereiro de 2018, a partir das 
14h (horário do Estado do Tocantins), na cidade de Palmas no centro universitário luterano de palmas 
conforme o cronograma divulgado. 
 
4.2.1. O candidato deverá se apresentar no local para o qual foi designado às 13h, (horário do Estado 
do Tocantins), munido apenas de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não porosa, fabricada em 
material transparente, bem como do documento de identificação original e do comprovante de 
inscrição. 
 
 4.2.2. A duração da Prova de Conhecimentos será de 3h(três horas).  
 
4.3. As portas das salas onde os candidatos realizarão as provas serão fechadas, impreterivelmente, 
às 13h50 min, não sendo permitido ingresso de candidato ao local de realização da prova após esse 
horário.  
 
4.4. O candidato deverá transcrever as respostas das questões da Prova de Conhecimentos para a 
Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. O preenchimento da Folha de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com 
as instruções contidas neste Edital, no Caderno de Prova e na própria Folha de Respostas. 
 
 4.5. As provas abrangerão os conteúdos programáticos constantes no quadro I – Dos Objetos de 
Avaliação.  
 
4.6. A divulgação dos gabaritos das provas será feita por meio da Internet, no endereço eletrônico 
https://www.facebook.com/ecotrop.ceulp.7  
 
 
4.7. O resultado final será divulgado no dia 28 de Fevereiro de 2018 (data provável) no endereço 
eletrônico https://www.facebook.com/ecotrop.ceulp.7  
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5.  DO RESULTADO  
 
5.1. A classificação para preenchimento das vagas de que trata este Edital ocorrerá de acordo com a 
pontuação decrescente obtida na Prova de conhecimentos.  
 
5.2. O valor de cada questão da Prova de Conhecimentos de microbiologia e parasitologia  será 
correspondente a três pontos e meio e a de ecologia será de seis pontos sabendo o candidato que:  
5.2.1 caso a resposta esteja em branco ou em discordância com o gabarito oficial da prova, lhe será 
atribuída à pontuação zero. 
 
5.3. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer na data e horário da prova.  
 
5.4. Os candidatos não eliminados e classificados serão ordenados de forma decrescente de acordo 
com os pontos obtidos.  
 
5.5. Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota zero em quaisquer das áreas de 
conhecimento do Quadro I.  
 
5.6. Em caso de empate será aplicado o item 6.3. 
 
5.7 Após a seleção dos candidatos, a lista com os nomes dos 10 candidatos selecionados será 
disponibilizada em nossa página do Facebook ( https://www.facebook.com/ecotrop.ceulp.7 ). Apenas 
os alunos que tiveram seu nome divulgado na lista e receberem e-mail da Comissão 
Organizadora notificando sobre sua aprovação como associado poderá participar da liga. 
 
5.8 Os candidatos selecionados na primeira lista serão notificados pelo endereço de e-mail cadastrado 
no ato da inscrição e terão o prazo de até 06 dias corridos para confirmar sua associação na liga 
acadêmica via e-mail. Candidatos que não enviarem e-mail confirmando sua presença no prazo 
estipulado serão considerados desistentes e não poderão se associar a liga acadêmica. 
 
5.9 No caso de aprovação na lista de espera, o prazo para confirmação de associação será de 7 de 
março a 8 de março até as 16h. Este prazo estará explicitado no e-mail de convocação. A 
Comissão Organizadora não divulgará lista de espera para associação na liga acadêmica. 
 
5.9.1 Aos candidatos aprovados no processo seletivo deverão enviar no e-mail                                            
(ligaecotrop@outlook.com): foto 3x4, RG, CPF e grade curricular do período que esta cursando. 
 
6. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 
6.1. Os resultados do presente Processo Seletivo serão válidos para o 1º semestre letivo de 2018. 
 
6.2. Os candidatos não eliminados e classificados serão ordenados de forma decrescente de acordo 
com os pontos obtidos.  
 
6.3. Em caso de empate entre candidatos, terá prioridade, sucessivamente, para o preenchimento da 
vaga o candidato que:  
 
6.3.1. Tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste certame, conforme o 
parágrafo único do art. 27 da Lei 10.471/03 (Estatuto do Idoso) 
 
6.3.2. Apresentar maior número de pontos na prova de ecologia;  
 

https://www.facebook.com/ecotrop.ceulp.7
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6.3.3. Persistindo o empate, tiver maior idade.  
7.  DA MATRÍCULA  
 
7.1. O candidato aprovado e classificado deverá apresentar, na data estipulada para a liga acadêmica, 
os documentos constantes do item 5.9.1, sob pena de perder o direito ao preenchimento da vaga.  
 
7.2. Somente será associado à liga acadêmica de estudos ecológicos e doenças tropicais, o candidato 
classificado no Processo Seletivo dentro do número de vagas e que atender aos requisitos 
estabelecidos neste edital.  
 
8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 
8.1 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 
 
8.2 Para maiores informações, enviar e-mail para ligaecotrop@outlook.com. 
 
8.3 As informações contidas neste Edital, bem como os prazos definidos no cronograma de 
avaliação, poderão ser alterados a qualquer momento pela Comissão Organizadora, sem aviso 
prévio. 
 
Palmas, 06 fevereiro de 2018. 
 
Comissão Organizadora 
Liga Acadêmica de Estudos Ecológicos e Doenças Tropicais (2018) 
Centro Universitário Luterano de Palmas  
 

 

CRONOGRAMA  
 

ATIVIDADE  DATA/PERÍODO  

Lançamento do Edital  06/02/2018 

Período de inscrição (via site) 06/02/2018 a 
20/02/2018 

Publicação do resultado da seleção (Facebook e e-mail para os 
selecionados) 

a partir de 28/02/2018 

Divulgação de possíveis vagas para suplentes a partir de 07/03/2018 
 

Ingresso na liga acadêmica  08/03/2018 
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Anexo 1 

Conteudo programatico 

                        Microbiologia 
- Bacteriologia 
- Anatomia funcional da célula procarionte 
- Morfologia, tamanho e o arranjo das células bacterianas 
- Estrutura da célula bacteriana 
- Paredes celulares e mecanismo da Coloração de Gram 
- Interação entre micróbio e hospedeiro 
- Microbiota normal 
- Mecanismos microbianos de patogenicidade 
- Bactérias de importância clínica 
- Biologia dos fungos 
 Introdução à Microbiologia Clínica 
- As funções do laboratório de Microbiologia 
- Normas de biossegurança  
-  Técnicas de semeadura 
-  Meios de cultura 
           - Tipos 
           -  Funções 
           - Preparação 
 - Identificação bacteriana 
 - Coloração de Gram    
-  técnica dos tubos múltiplos   
- Raiva Humana  
- Síndrome meníngeo  
- Hepatites virais  
- Febre amarela / Dengue  
- Tétano  
- Febre Tifoide 
 

 
                  Ecologia 
- Ecologia funcional: a ciclagem de nutrientes e o fluxo  
de energia. 
- Teias e redes em ecologia funcional: energia, redes e 
sistemas complexos. 
- Sistemas  complexos  em  escalas:  diversidade  
 genética,  diversidade  ecológica  e biodiversidade.  
- Ecologia  de  populações:  fatores  que  influenciam  no  
tamanho, estrutura e flutuação das populações; 
- Ecologia de comunidades: conceito, delimitação  
espacial  e  estrutura  de  comunidades.  
- Conceitos  e  estudos  em  diversidade 
biológica/biodiversidade. 
- Conservação da Biodiversidade: estratégias ecológicas 
 e sócio-políticas. 
 

 
 
 
 

                       Parasitologia 
Técnicas de diagnóstico parasitológico        -  
 
Procedimentos Técnicos 
        - Métodos de concentração 
        - Colorações 
        - Coprologia Funcional 
        - Aspectos morfológicos dos parasitas  
 
  Aspectos parasitológicos  
      o Introdução a Parasitologia                  
         - Relação Parasito-Hospedeiro  
         - Taxonomia  
      o Epidemiologia 
      o Patologia 
      o Profilaxia  
 
  Parasitologia Humana  
      o Protozoologia  
         - Amebas patogênicas e oportunistas  
         - Giárdia intestinalis e giardíase 
         - Trichomonas vaginalis e tricomoníase  
         - Plasmodium sp e Malária  
         - Toxoplasma gondii e Toxoplasmose  
         - Coccídeos 
         - Trypanosoma cruzi e Doença de Chagas 
         - Leishmania spp. e Leishmanioses 
 
    o Helmintologia  
        - Fascíola hepática e Fasciolíase 
        - Tênia sp: Teníases e Cisticercose humana  
        - Hymenolepis sp Himenolepíase  
        - Strongyloides stercoralis e Estrongiloidíase 
        - Ascaris lumbricoides e Ascaridíase 
        - Ancilóstomo sp, Necator americanus e     
Ancilostomíase  
        - Enterobius vermicularis e Enterobíase 
        - Lagochilascaris minor e Lagochilascaríase   
        - Trichuris trichiura e Tricuríase  
        - Toxocara sp e Toxocaríase 
        - Wuchereria bancrofti e Filariose linfática  
        - Onchocerca volvulus e Oncocercose o    
 
 
        - Esquistossomose mansônica  
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Ficha de inscrição 

Nome:______________________________________________________________________ 

Curso:____________________________ 

Data de nascimento:_____/_____/______      Idade:_________________ 

IES:________________________________________________________________________ 

Sexo: M( ) F( ) 

RG:____________________                           Naturalidade____________________________ 

CPF:___.___.___-__ 

Alguma necessidade especial?  ( ) Sim  ( ) Não  

Se sim, qual? ________________________________________________________________ 

 


