
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO LATOCH-UFBA 2023.1

Liga acadêmica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares (LATOCH)

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Salvador
2023
1



EDITAL DO PROCESSO SELETIVO LATOCH-UFBA 2023.1

Liga acadêmica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares (LATOCH)

Universidade Federal da Bahia - UFBA

SUMÁRIO
1. Disposições preliminares;
2.Pré-requisitos;
3. Inscrições;
4. Formulário online;
5. Entrevista online;
6. Materiais que serão abordados;
7. Critérios para a Carta de Intenção;
8. Critérios para entrevista;
9. Critério para desempate;
10 Resultados;
11. Disposições finais;
Anexos.

2



EDITAL DO PROCESSO SELETIVO LATOCH-UFBA 2023.1

Liga acadêmica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares (LATOCH)

Universidade Federal da Bahia - UFBA

A Liga Acadêmica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares (LATOCH), fundada na
cidade de Salvador, Estado da Bahia, no ano de 2022 por estudantes do curso de Terapia
Ocupacional e orientado pelo Docente Felipe Douglas, é uma entidade de organização estudantil
sem personalidade jurídica, sem vínculo com qualquer tipo de empresa, partido político ou
instituição religiosa, sem fins lucrativos, autônomos e filiados a Universidade Federal da Bahia, de
duração ilimitada, visada em ser atividade complementar a formação acadêmica dos ligantes, por
meio de ações que promovam a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão.
A LATOCH tem como objetivo promover um espaço de discussão sobre a Terapia Ocupacional em
contextos hospitalares, propondo um modelo de estudo e pesquisa livre, trazendo, sobretudo, uma
resposta significativa à comunidade e despertar o interesse acadêmico pela pesquisa e extensão.
Além disso, incentivar o comprometimento social dos futuros profissionais de saúde.
A LATOCH, no uso de suas atribuições, torna pública através deste edital o 1ª Processo Seletivo
para novos membros ativos a fim de compor a LATOCH. As inscrições estão abertas a partir da data
de publicação deste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A LATOCH abre processo seletivo para preenchimento de 10 vagas destinadas a membros
ativos;
1.2. O processo seletivo será executado pela Diretoria da LATOCH;
1.3. A seleção de novos membros será realizada no formato online em duas etapas distintas, ambas
classificatórias e eliminatórias.

2. DOS PRÉ-REQUISITOS
2.1. O candidato deverá estar devidamente matriculado no curso de Terapia Ocupacional da UFBA
e estar cursando a partir do 2º semestre;
2.2. Os candidatos devem ter disponibilidade para comparecer virtualmente às TERÇAS-FEIRAS,
das 20h30 até às 22h00;
2.3. Os candidatos deverão ter domínio dos materiais que serão abordados na entrevista online
(dispostos no n°6);
2.4. Os candidatos obrigatoriamente terão que ter cursado ou estar cursando o componente
curricular “Perspectivas teórico-metodológicas em Terapia Ocupacional”.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Obrigatoriamente, o candidato deve conhecer este edital e assegurar-se de que possui todos os
pré-requisitos estabelecidos;
3.2. Serão válidas as inscrições feitas no período de 06 de março até 12 de março;
3.3. O candidato deverá realizar a inscrição através do formulário online disponibilizado na
biografia do Instagram da LATOCH ou através do link:
https://docs.google.com/forms/d/1peyrhkakJcOTm3ifW-tlZna0Faw60cRsxllP0GHVCXI/edit
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4. DO FORMULÁRIO ONLINE
4.1. O link do formulário online será disponibilizado na biografia do Instagram da LATOCH e
poderá ser acessado por esse link:
https://docs.google.com/forms/d/1peyrhkakJcOTm3ifW-tlZna0Faw60cRsxllP0GHVCXI/edit
4.2. O comprovante da matrícula será obrigatório no momento da inscrição.
4.3. Importante lembrar que todas as informações devem ser respondidas de forma verídica para que
possamos entrar em contato para o agendamento das entrevistas.
4.4. No momento da inscrição será obrigatório o preenchimento de uma carta de intenção e todas as
suas instruções estarão dispostas no formulário.
4.5. Não será responsabilidade da Liga pelo preenchimento incorreto do formulário ou caso o
candidato não tenha acesso às informações do processo seletivo;
4.6. O formulário online estará disponível de 6 de março até 12 de março de 2023.

5. DA ENTREVISTA ONLINE
5.1. A entrevista online será realizada via aplicativo de videoconferência por um ou mais membros
da Diretoria da LATOCH para conhecer mais sobre cada candidato ou candidata e terá uma duração
estimada de 30 min;
5.2. As entrevistas online ocorrerão no dia 14 de março de 2023;
5.3. Os temas a serem abordados na entrevista online será baseada no filme “A cinco passos de
você” e a Resolução n° 429;
5.4. É obrigatório que o candidato esteja com o áudio e vídeo ativados e responda as perguntas
feitas pelos membros da Diretoria da LATOCH durante a entrevista.

6. DOS MATERIAIS QUE SERÃO ABORDADOS NA ENTREVISTA ONLINE

6.1. FILME: “A cinco passos de você”. Disponível em:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AH11WesjYVIhS0E&id=2A61225317758DA6%21124&c
id=2A61225317758DA6&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp
6.2. RESOLUÇÃO N° 429: https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3191

7. DOS CRITÉRIOS PARA CARTA DE INTENÇÃO
7.1. Articulação das Ideias - 8 pontos.
7.2. Alinhamento ao objetivo da liga - 12 pontos.
TOTAL : 20 pontos

8. DOS CRITÉRIOS PARA A ENTREVISTA
8.1. Domínio sobre os deveres dos ligantes – 10 pontos.
8.2. Clareza sobre seus objetivos com a Liga - 20 pontos.
8.3. Articulação da temática da entrevista e competências da liga - 25.
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8.4. Interesse no desenvolvimento de pesquisas/extensões - 10.
8.5. Disponibilidade para as atividades da liga - 20.
TOTAL: 80 pontos

9. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1. Semestre vigente do candidato;
9.2. Se o candidato cursou ou está cursando seguintes matérias: anatomia, genética e
neuroanatomia;

10. DO RESULTADO
10.1. O resultado do processo seletivo será divulgado até dia 19 de março no Instagram da Liga e
pelo e-mail do candidato.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga será avisada com
antecedência.
11.2. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, oficializando o
cancelamento, não sendo permitido o trancamento para posterior reingresso.
11.3. Se por qualquer motivo um dos ligantes aprovados não puder participar, a Diretoria reserva-se
ao direito de preencher a vaga remanescente por meio de lista de espera a partir da seleção
realizada.
11.4. Os casos omissos a esse edital deverão ser encaminhados pela diretoria da LATOCH através
do nosso email (latochufba@gmail.com).
11.5. LINK INSCRIÇÃO PROSEL:
https://docs.google.com/forms/d/1peyrhkakJcOTm3ifW-tlZna0Faw60cRsxllP0GHVCXI/edit
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ANEXO I : DATAS IMPORTANTES

EVENTO DATA HORÁRIO

Período de inscrições 06/03/2023 a 12/03/2023 8h às 23:59h

Primeira fase (Entrevistas) 14/03/2023 20h às 22h

Divulgação do Resultado Final 19/03/2023 18h

*horários sujeitos a modificação e remanejamento de datas da entrevista*
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ANEXO II CARTA DE INTENÇÃO

Critérios
Pontuação Máxima Pontuação do Candidato Média

Avaliador 1 Avaliador 2

Articulação das Ideias 8

Alinhamento ao objetivo da liga 12

Pontuação Total 20
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ANEXO III: BAREMA DA ENTREVISTA

Critérios Pontuação Máxima Pontuação do Candidato Média

Avaliador 1 Avaliador 2

Domínio sobre os
deveres dos ligantes

10

Clareza sobre seus
objetivos para entrar
na liga

15

Articulação da
temática da entrevista
e competências da
Liga

25

Interesse no
desenvolvimento de
pesquisas/extensões

10

Disponibilidade para
as atividades da liga

20

Pontuação Total 80

Pontuação total do candidato (Carta de intenção + Entrevista) __________________
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Assinatura do Tutor

Assinatura da Presidente da Liga
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