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EDITAL DE SELEÇÃO 

 

A Presidente da Comissão de Residência Multiprofissional da Universidade de Cuiabá e o Coordenador da 

Residência Uniprofissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais da Universidade de Cuiabá – UNIC 

(instituição formadora) e do Hospital Geral Universitário (instituição executora), no uso de suas atribuições legais, 

tornam público e anunciam que a partir de 14 de dezembro de 2015 estarão abertas as inscrições para o processo 

seletivo de futuros residentes ao programa de Residência em Saúde em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, 

conforme as exigências do Regulamento deste programa e da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005 e suas 

complementações e pelas deliberações da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional/Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação, com prova prevista para o dia 01/02/2016. 

1. Corpo docente-assistencial 

1.1. Coordenador Acadêmico 

Prof. Dr. Alexandre Meireles Borba 

1.2. Chefe do serviço 

Prof. Esp. José Abel Porto Almeida 

1.3. Preceptores 

Prof. Dr. Alexandre Meireles Borba 

Profa. MSc. Ana Paula da Cunha Barbosa 

Prof. MSc. João Milanez Moreira Júnior 

Prof. MSc. Fabio Lima de Almeida 

Prof. MSc. André Luis Fernandes da Silva 

  

2. Processo seletivo 

2.1. Período de inscrição: 14 de dezembro de 2015 a 29 de janeiro de 2016 

2.1.1. Taxa da inscrição: R$ 180,00 (Cento e oitenta reais)  

2.1.2. Inscrição: todas as inscrições serão feitas exclusivamente por envio dos documentos descritos no item 2.3 para o 

e-mail ctbmfhgu@gmail.com 

2.1.3. Informações complementares: 

Hospital Geral Universitário de Cuiabá 

Rua Treze de Junho 2101, Cuiabá-MT, CEP 78025-000 

Divisão de Odontologia HGU-UNIC – Ambulatório II 

Fones: (65) 3363-7026 (Sra. Cátia ou  Sra. Wanessa) / 3363-7150 (Sala da CTBMF) 

Facebook: https://pt-br.facebook.com/BucomaxilofacialHgu 

Blog institucional: http://ctbmfhgu.blogspot.com.br/ 
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2.2. Condição inicial dos candidatos para ingresso 

Para o processo seletivo de Residência serão aceitas inscrições de cirurgiões-dentistas, graduados em odontologia (ou 

com colação de grau compatível ao início das atividades do programa, à critério da coordenação do programa) por 

instituições brasileiras reconhecidas ou de instituições de ensino estrangeira que tenham diploma validado por 

instituição federal de ensino superior e com registro no Conselho federal de Odontologia.  

  

2.3. Documentação necessária 

2.3.1. Para inscrição: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (sugere-se fortemente o preenchimento por software de edição de texto, 

como o Word). Para baixar o formulário, clique no link abaixo:  

https://www.dropbox.com/s/6in0supucfimlvp/Ficha%20de%20Inscri%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Sele%C3%A7%C3%A3o%20Resid%C3%AAncia%20CTBMF%20HGU-UNIC%202016.docx?dl=0 

b) Cópia simples de documento de identidade com foto e CPF; 

c) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição: depósito identificado no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) 

com os três primeiros dígitos do CPF do candidato em nome da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Cuiabá (CNPJ 03/468.485/0001-30), no Banco do Brasil, agência 1216-5, conta corrente 24279-9. 

 

2.3.2. Para entrevista e análise de currículo: 

O candidato deverá trazer consigo envelope identificado com o nome completo a ser entregue previamente ao início da 

prova objetiva, contendo os seguintes documentos:  

a) Cópia simples do histórico escolar do curso de graduação; 

b) Cópia simples do diploma de cirurgião-dentista ou declaração de conclusão do curso de Odontologia. Caso esteja no 

último semestre do curso de Odontologia, comprovar via carta assinada pelo diretor da Faculdade; 

c) Cópia do Curriculum Vitae atualizado (sugere-se fortemente via Plataforma Lattes). 

d) Cópia de certificados de cursos de pós-graduação e capacitação passíveis de pontuação, de acordo com o item 2.5. 

 

2.3.3. Somente participarão da etapa de entrevista e análise de currículo os candidatos que obtiverem nota da prova 

escrita dentre as 10 maiores notas, conforme divulgação a ser divulgada a partir das 12h do dia da seleção, no endereço 

constante no item 2.1.3 e/ou comunicado por envio de e-mail. 

2.3.4. A inscrição somente será aceita se atender aos requisitos descritos acima até o último dia da inscrição. A 

confirmação de inscrição do candidato será enviada ao e-mail do mesmo em até 48 horas após o recebimento do e-mail 

de inscrição, desde que respeitado o período de inscrição: 14 de dezembro de 2015 a 29 de janeiro de 2016. Em 

nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição; 

2.3.5. A declaração falsa ou inexata de dados constantes na inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos 

ou graciosos, determinará o imediato cancelamento da inscrição irregular, e a consequente anulação de todos os atos 

relativos à mesma; 
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2.4. Método de seleção 

2.4.1.  Prova escrita: Dia 02 de fevereiro de 2016, das 08h às 12h (questões de múltipla escolha e/ou dissertativas) – 

PESO 7; 

2.4.2.  Entrevista: Dia 02 de fevereiro de 2016 das 14h as 17h (aos candidatos com as 10 maiores notas da prova 

escrita) – PESO 1; 

2.4.3. Análise de Curriculum: Dia 02 de fevereiro de 2016 das 14h as 17h (aos candidatos com as 10 maiores notas 

da prova escrita) – PESO 2. 

2.4.4.   O ponto de encontro para a prova escrita será no Ambulatório II do Hospital Geral Universitário, Divisão de 

Odontologia, às 7h30. O local das demais atividades será informado juntamente com a prova escrita. 

2.4.5.  Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 30 minutos antes do horário marcado, munidos de 

cédula de identidade com foto original; 

2.4.6. Não serão admitidos às provas os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido ou não estiverem de 

posse de documento de identidade com foto original;  

2.4.7. Em hipótese alguma haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo alegado; 

2.4.8. Concluídos os trabalhos de apuração e julgamento da avaliação escrita, análise de curriculum e entrevista, será 

oferecido o resultado final do concurso.  Este será homologado pela COREMU, acompanhado da relação nominal dos 

candidatos aprovados por ordem de classificação e afixado no endereço descrito no item 2.1.3; 

2.4.9. A avaliação escrita e entrevista são de responsabilidade técnica e operacional do corpo docente-assistencial do 

programa de residência. 

 

2.5. Da análise de Curriculum Vitae  

Os títulos serão avaliados numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e a pontuação obedecerá a critérios de avaliação 

fundamentados em  estágios, trabalhos direcionados a esta especialidade, de acordo com as especificações e pontuações 

estabelecidas abaixo:  

2.5.1. Diploma ou Declaração original de conclusão e aprovação em doutorado.      

Valor unitário: 2 (dois) pontos. Valor máximo: 2 (dois) pontos. 

2.5.2. Diploma ou Declaração original de conclusão e aprovação em mestrado.  

Valor unitário: 1 (um) ponto. Valor máximo: 1 (um) ponto. 

2.5.3. Certificado ou Declaração original de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização, de acordo 

com as normas do Conselho Federal de classe, em áreas afins ao programa de residência.      

Valor unitário: 1 (um) ponto. Valor máximo: 2 (dois) pontos.  

2.5.4. Certificado ou Declaração original de conclusão em cursos de treinamento, capacitação, aperfeiçoamento ou 

atualização de conhecimentos específicos relacionados ao programa de residência (mínimo 120 horas por semestre por 

certificado). 

Valor unitário: 0,5 (meio) ponto por semestre do certificado. Valor máximo: 5 (cinco)  pontos.  
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2.5.5.Critérios de desempate 

Os critérios de desempate para os candidatos aprovados e com mesma nota final no processo ocorrerá através dos 

seguintes critérios, na ordem de averiguação que segue: 

1º Maior pontuação na prova escrita. 

2º Menor tempo (medido em anos) de conclusão da graduação em Odontologia (conforme Resolução CNRMS 

nº 2, Art. 3º §2º, de 13 de abril de 2012). 

3º Candidato com mais idade. 

 

2.6. Da matrícula 

2.6.1. Matrícula: 11 a 17 de fevereiro de 2016 (das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas) no endereço citado no 

item 2.1.3. 

2.6.1.1. No caso de desistência de um candidato aprovado ou a não realização da matrícula no tempo previsto, será 

chamado o suplente melhor classificado para o prazo de 05 dias úteis. Serão matriculados, somente os candidatos que 

assinarem o compromisso de obedecer aos critérios para a formação de um residente, segundo o regimento interno da 

COREMU-UNIC e as Normas e Rotinas do programa de residência em questão. 

2.6.1.2. Os candidatos aprovados e oficialmente matriculados deverão se apresentar para o início do programa no dia 

determinado às 7:00 horas sob pena de serem considerados desistentes, com tolerância de 15 minutos. 

2.6.2. Início do curso: 01 de março de 2016 às 7:00 horas; 

2.6.3. Duração: 3 anos (dedicação exclusiva); 

2.6.4. Carga horária: 8.640 horas; 

2.6.5. Número de vagas: Três previstas, sem que haja obrigatoriedade ao preenchimento das vagas. 

 

3. Programa da avaliação escrita 

A. Princípios da cirurgia; 

B. Anestesia local: técnicas e soluções; 

C. Anatomia oral e maxilofacial; 

D. Radiologia oral e maxilofacial; 

E. Patologia e diagnóstico oral; 

F. Farmacologia e terapêutica aplicada; 

G. Infecção oral e maxilofacial; 

H. Principais procedimentos cirúrgicos em cirurgia oral; 

I. Avaliação pré-operária do paciente cirúrgico; 

J. Princípios de traumatologia oral e maxilofacial; 

K. Diagnóstico e tratamento das deformidades faciais; 

L. Disfunções Temporomandibulares – Diagnóstico e tratamento. 
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4. Bibliografia sugerida para a avaliação escrita 

1) ARCER WH. Oral and maxillofacial surgery. 5 Ed Philadelphia, Saunders Company, 1975. 

2) CORTEZZI, W. Infecção odontogênica oral e maxilofacial. Rio de Janeiro, Editora Pedro l, 1995. 

3) DINGMANN RO, NATIVIG P. Surgery of facial fractures. Philadelphia. Saunders Company, 1964. 

4) KRUGER, GO: Cirurgia Oral e Maxilofacial. 5 ed, Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan, 1984. 

5) LASKIN, DM: Oral and maxillofacial surgery: the biomedical clinical basis for surgical practice. Vol l. Saint 

Louis. Mosby Company, 1980. 

6) LASKIN, DM: Oral Surgery. Vol ll. Saint Louis, Mosby, Company, 1985. 

7) NEVILLE, BW et all. Oral and Maxillofacial Pathology. Saunders Co, Philadelphia, 1995. 

8) PETERSON, LJ et all. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 3 ed. Saint Louis, Mosby Company, 

2000. 

9) REGEZI, JÁ & SCIUBBA, JJ. Patologia Bucal-Correlações Clínico-patológicas.Guanabara Koogan, Rio de 

Janeiro, 1991. 

10) SHAFER WG, HINE MK, LEVY BM: Tratado de Patologia Bucal, 4 ed, Rio de Janeiro, Editora Guanabara 

Koogan, 1967. 

11) SICHER,H: Anatomia Oral, Rio de Janeiro.Livraria Atheneu, 1955. 

12) TAVARES, W: Manual de antibióticos e quimioterápicos antiinfecciosos. São Paulo, Livraria Atheneu, 1996. 

13) TOPAZIAN RG, GOLDBERG MH: Oral and maxillofacial infections, 3 ed, Philadelphia saunders, 1994. 

14) WOOD NK, GOAZ PW: Diagnóstico diferencial das lesões bucais. 2 ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara 

Koogan, 1983. 

15) ABUBAKER,A. OMAR: Segredos em Cirurgia Bucomaxilofacial. 1 ed São Paulo, Editora Artmed S.A, 2004. 

16) MANGANELLO-SOUZA L. C. Tratamento cirúrgico do trauma bucomaxilofacial. 3 ed. São Paulo. 2006. 

 

5. Disposições Gerais 

5.1. O regime do programa da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais é de período integral em 

dedicação exclusiva com carga horária semanal de 60 horas durante 3 anos, incluindo atividades: 

 Consultas ambulatoriais 

 Procedimentos cirúrgicos em ambulatório 

 Procedimento cirúrgico sob anestesia geral 

 Atuação multiprofissional entre as diversas áreas da saúde 

 Atividades teóricas 

 Discussão de casos clínicos 

 Seminários de artigos científicos 

 Atividades de pesquisa, incluindo elaboração de monografia de conclusão de curso, apresentação de trabalhos 

em congressos de relevância e publicação de artigos científicos. 
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5.2. A residência é gratuita e de acordo com a disponibilização do Ministério da Educação e Cultura e do Ministério da 

Saúde, poderão ser oferecidas bolsas de incentivo. Atualmente, há previsão de três bolsas a serem fornecidas pelo 

Ministério da Saúde aos ingressos no ano de 2016; 

5.3. Os residentes deverão obedecer às disposições da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, ao 

Regimento Interno da COREMU/HGU e ao estatuto do Residente do referido programa. 

5.4.  A não obediência aos itens dispostos acima poderá acarretar em sanções desde advertências verbais até o 

desligamento do residente. 

 

1. Cronograma de atividades do processo seletivo 

 

- 01/12/2015 - Publicação do Edital 

- 14/12/2015 a 29/01/2016 - Período de Inscrições. 

- 01/02/2016 - Prova objetiva, entrevista e análise de currículos 

- 05/02/2016 – Prazo final para publicação do resultado final do processo seletivo. 

- 06/02/2016 a 10/02/2016 – Prazo para interposição de recursos, através de solicitação fundamentada enviada ao e-mail 

ctbmfhgu@gmail.com 

- 11/02/2016 a 17/02/2016 - Período de Matrícula. 

  

Cuiabá, 01 de dezembro de 2015. 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Meireles Borba 

Coordenador da Residência Uniprofissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais da Universidade de Cuiabá 

– UNIC (instituição formadora) e do Hospital Geral Universitário (instituição executora) 

 

 

Profa. Esp. Carla Meliso Rodrigues Silvestre 

Presidente da Comissão de Residência Multiprofissional da Universidade de Cuiabá. 

 

 

Prof. Dr. Fábio Luís Miranda Pedro 

Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de Cuiabá  
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