
                                                        

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE RESIDENCIA EM CTBMF DA SANTA CASA 
DE PIRACICABA 2019 

 
         A Santa Casa de Piracicaba através do Departamento de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais torna público, 
através deste Edital, as normas do processo seletivo para o preenchimento de (02) duas vagas para o Programa de Residência em 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial em 2020.  

        Essa modalidade de formação pós‐graduada, especialização lato sensu, é caracterizada pelo treinamento em serviço de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais devidamente registrado no Conselho Federal de Odontologia portaria CFO-SERESP 
157/17. 
              O corpo docente da residência é composto:  
Dr. Paulo Afonso de Oliveira Junior - Coordenador da Residência e Chefe do Departamento de CTBMF da Santa Casa de 
Piracicaba  
Dr. Danilo Dressano - Sub Coordenador Professor e Preceptor 
Dr. Felipe C. Franck - Professor e Preceptor   
Dr. Armando de Barros - Professor convidado  
Dr. José Augusto Gomes - Pereira de Oliveira Professor convidado  
Dr. Pérsio Azenha Faber - Professor Emérito do Departamento 
 
1. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

1.2. ETAPAS e DATAS  
-Inscrições: 13/05 a 26/09/2019  

-Prova de seleção  28/09/2019   

-Divulgação do resultado 07/10/2019  
-Matrículas – 1ª Chamada até 07 e 09/10/2019     
-Matrículas – 2ª Chamada 10 e 11/10/2019  
-Devolução do Curriculum Vitae do candidato não selecionado: solicitar no CEOPA após encerramento da matricula  

-Início do Programa  14/10/2019    



                                                        
2. DO PROGRAMA OFERTADO:  
  
2.1. Programa de Residência em Área Profissional de Saúde  
2.2. Especialidade: Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 
2.3. Áreas temáticas: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais 
2.4. Duração do Programa: 03 (três) anos 
2.5. Carga horária semanal: 60 horas 
2.6. Carga horária total do programa: 6.796h   
2.7. Modalidade do Curso: Tempo integral e dedicação exclusiva (lei nº 11.129/2005 artigo 13, parágrafo segundo).  
2.8. Cursos ministrados pela equipe do departamento, os quais se tornam diferenciais, por abrangerem assuntos, protocolos, 
condutas e procedimentos utilizados no serviço.  
2.9. Cenários de prática dos residentes:  
-Complexo Hospitalar da Santa Casa de Piracicaba  
-Ambulatório de CTBMF da Santa Casa de Piracicaba  
-CEOPA (cirurgias dentoalveolares ambulatoriais, introdução a implantodontia, aulas teóricas e cursos específicos ministrados pelo 
Departamento). 
 
3. DA CERTIFICAÇÃO: 
 
3.1. A obtenção do Certificado de Conclusão do Programa de Residência está condicionada à aprovação do Profissional      
Residente em todo período letivo do programa e a apresentação individual de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com 
comprovação de protocolo de aceite para publicação em revista da especialidade. Bem como, provas e avaliações individuais 
personalizadas periódicas, onde são considerados fatores como presença, comportamento, desempenho técnico, valores éticos e 
morais, atividades científicas (seminários, publicações e apresentação de trabalhos em congressos da especialidade) e atividades 
de relacionamento em grupo serão consideradas pelo corpo de preceptores na atribuição das notas finais e na emissão do 
certificado que para sua validade deverá ser registrado no Conselho Federal de Odontologia. 
 
 
 



                                                        
4. DA REMUNERAÇÃO: 
  
4.1. O Profissional residente não receberá remuneração mensal, em contra partida receberá os conhecimentos técnicos e 
científicos da especialidade de CTBMF sem custo algum. 
 
  5.  DAS INSCRIÇÕES:   
  
5.1.  As inscrições serão realizadas na secretaria do CEOPA, localizado na Av: São João, 65 Bairro dos Alemães - Piracicaba /São 
Paulo.  CEP 13416-382, a partir da divulgação oficial no período das 09:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas 
5.2.  Para a inscrição o candidato deverá preencher com letra legível o Requerimento  de Inscrição  que  poderá  ser  retirado  no  
local  de  inscrição,  ou  através do e-mail ceopa@ceopa.com.br.  
5.3. A taxa de inscrição no valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) deverá ser paga no CEOPA ou em conta corrente a 
ser determinada. 
5.4. Encaminhar por SEDEX, com Aviso de Recebimento (A.R.), os documentos exigidos, sendo considerada válida a data de 
postagem constante no carimbo aposto ao SEDEX.  
5.5 Para inscrição via correios, o candidato deverá anexar o comprovante original de pagamento da taxa de inscrição, o 
requerimento de inscrição e demais documentos exigidos no item 6 deste edital.  
5.6. O comprovante de inscrição será entregue ao candidato no ato da inscrição. O candidato inscrito via correios deverão pegar o 
seu comprovante de inscrição até o dia anterior a prova de seleção  
5.7. As inscrições poderão ser efetuadas através de Procuração, sendo de inteira responsabilidade do candidato às informações 
fornecidas pelo Procurador.  
5.8 Mais informações em:  
-e-mail: ceopa@ceopa.com.br 
-http://ctbmfpiracicaba.wixsite.com/ctbmfpiracicaba  
 
 
 
 
 

mailto:ceopa@ceopa.com.br
http://ctbmfpiracicaba.wixsite.com/ctbmfpiracicaba


                                                        
6. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DE INSCRIÇÃO:  
 
Serão exigidos os originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos no ato de inscrição:  
6.1.  Cédula de Identidade ou fotocópia autenticada da mesma;  
6.2.  02 (duas) fotos 3x4 recentes;  
6.3.  Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição.  
6.4. Diploma de Cirurgião Dentista devidamente registrado no CFO/ CRO ou comprovante de conclusão do curso de odontologia 
oficial emitido pela universidade ou faculdade de origem com validade em território nacional.   
6.5. Curriculum vitae, deverá ser apresentado para conferência em folhas numeradas e rubricadas pelo candidato ou seu 
procurador.  
6.6. No caso de graduado no exterior, o candidato deverá enviar junto com os documentos do Curriculum Vitae a documentação 
que comprove revalidação do diploma ou processo de revalidação do diploma em andamento, o candidato que não enviar está sob 
pena de exclusão do processo seletivo.   
 
  
7.  NORMAS GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES:  
 
7.1. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.  
7.2. As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, no dia e horário estabelecidos neste edital.  
7.3. As inscrições feitas através de cheques somente serão consideradas realizadas quando da compensação dos mesmos, dentro 
do prazo limite para a inscrição no Processo Seletivo.  
7.4. As inscrições implicam no reconhecimento e na aceitação, pelo candidato, de todas as condições previstas neste Edital.  
7.5. A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da matrícula do candidato no Programa de 
Residência. Tal efetivação deverá ser realizada pelo candidato aprovado no processo de seleção.  
7.6. Uma cópia deste edital será entregue ao candidato que realizar a inscrição pessoalmente.  
7.7. O ingresso na Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial de forma alguma configurará vínculo empregatício 
entre o residente e a Santa Casa de Piracicaba ou o CEOPA.   



                                                        
7.8. O Profissional de Saúde Residente assumirá suas atribuições junto a esta instituição através do respectivo Termo de 
Compromisso, ficando, desta feita, obrigado a se filiar ao INSS na qualidade de autônomo, como previsto na Lei 6.932 de 
07/07/1981 e recolher de formas autônoma e individual.  
7.9. A declaração falsa ou dada incorretos constante no Requerimento de Inscrição, bem como apresentação de documentos 
falsos, ensejará o cancelamento da inscrição, bem como anulação de todos os atos decorrentes desta, em qualquer época. A 
Santa Casa de Piracicaba e as empresas relacionadas com o projeto de residência não se responsabilizam por quaisquer atos ou 
fatos decorrentes de informações e/ou endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato 
7.10. O não cumprimento das exigências dispostas neste edital implicará no indeferimento imediato e irrevogável da inscrição.  
 
8.   DA SELEÇÃO:  
  
8.1. O processo seletivo será realizado em duas etapas, através de provas objetiva dissertativa, e por avaliação curricular e 
entrevista personalizada. Os critérios de avaliação curricular terão ênfase nas pontuações para as atividades relacionadas à área 
da cirurgia.    
8.2. A primeira etapa do processo seletivo será realizada através de uma prova com 50 questões de múltipla escolha e 
dissertativa, que versará sobre conhecimentos nas seguintes áreas específicas: anatomia de cabeça e pescoço, anestesiologia 
odontológica, biossegurança, cirurgia oral menor, cirurgia ortognática, estomatologia, cirurgia em patologia bucal, farmacologia, 
imaginologia odontológica, implantodontia, infecção odontogênica, medicina oral e traumatologia buco-maxilo-facial, segundo a 
bibliografia apresentada neste edital. Cada questão terá o valor absoluto de 2 pontos, totalizando 100 pontos. 
8.3. A segunda etapa do processo seletivo acontecerá logo após o término da prova objetiva, onde os candidatos serão avaliados 
por entrevista com o coordenador e preceptores do serviço, além da analise de currículos, onde serão pontuados apenas os 
cursos e trabalhos relacionados com a especialidade de cirurgia e implantodontia.  
8.4. O candidato deverá comparecer ao local estipulado, devendo chegar 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o início 
da prova, munido de lápis e caneta esferográfica (azul ou preta), documento de identidade e comprovante de inscrição. 
 
 
 
 
 



                                                        
9. DA BIBLIOGRAFIA:  
  

1- Andrade ED – Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 2 ed - Artes Médicas, 2006.  
2-  Augusto de Oliveira  Traumatologia Bucomaxilofacial e reabilitação Morfofuncional Editora Santos ,2012 . 
3-  Arnett  GW  &  McLaughlin –  Planejamento  Facial  e  Dentário  para  Ortodontistas  e Cirurgiões Bucomaxilofaciais – Artes 

Médicas, 2004.  
4- Bell  WH.  Modern  Practice  in  Orthognatic  and  Reconstructive  Surgery,  v.  I,  II  e  III,  WB Saunders Co., 1a ed.,1992.  
5- Bell WH & Guerrero. Distração Osteogênica do Esqueleto Facial – Artmed, 2008.  
6- Chiapasco M - Reabilitação Oral com Prótese Implanto-suportada para Casos Complexo - Santos, 2007.  
7- Carl E. Mish –Implantes Dentais contemporâneos Mosby Elsevier 3a edição 2008. 
8- Dingman RO & Natvig P – Cirugia das Fraturas Faciais – Santos, 2001.  
9- J.Prein- Manual  of  Internal Fixation of the Cranio-facial Skeleton: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1998.   AO Fundation, .  
10- Champy & Harle & Terry : Atlas of Craniomaxillofacial Osteosynthesis .Thieme Stuttgart .New York 1999.    
11- Ellis III E et al. Acessos Cirúrgicos ao Esqueleto Facial - Santos, 2006.  
12- Fonseca RJ et al. Oral and Maxillofacial Trauma. 3 ed – Elsevier, 2004.  
13- Kaban LB. Pediatric oral and Maxillofacial Surgery. Philadelphia, W.B. Saunders, 1990.  
14- Kruger GO. Cirurgia Bucal e  Maxilo Facial, Guanabara Koogan, 1a ed., em  Português, 1984.  
15- Malamed SF. Manual de Anestesia Local. 5 ed - Elsevier, 2005.  
16- Marx  RE  &  Stern  D.  Oral  and  Maxillofacial  Pathology:  A  Rationale  for  Treatment. – Quintessence, 2002.  
17- McMinn RMH  et  al.  Atlas  Colorido  de  Anatomia  de  Cabeça  e  Pescoço.  3  ed - Artes Médicas, 2005.  
18- Miloro  M et  al. Peterson’s  Principles  of Oral and Maxillofacial Surgery. 2 ed - B  C Decker Inc,  2004.  
19- Neville B et al. Patologia Oral & Maxilofacial. 2 ed. - Guanabara Koogan, 2004.  
20- Peterson LJ et al. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 4 ed. - Elsevier, 2005.  
21- Proffit WR et al. Tratamento Contemporâneo das Deformidades Dentofaciais – Artmed, 2005.  
22- Recchioni C. Prática em Cirurgia Bucomaxilofacial 1a edição volumes I ,II 2018, Nativa Editoração Belo Horizonte MG. 
23- Reyneke JP. Essentials of Orthognathic Surgery - Quintessence, 2003.  
24- Sobotta J. Atlas de Anatomia Humana – 21ª ed. - Guanabara Koogan,  2000.  
25- Topazian RG & Goldberg MH. Infecções Maxilofaciais e Orais. São Paulo; Santos, 1997.  

 



                                                        
 10. DO RESULTADO OFICIAL:  
 
10.1. A relação dos aprovados será afixada na secretaria do departamento de CTBMF ou estarão disponíveis:  
http://ctbmfpiracicaba.wixsite.com/ctbmfpiracicaba ou no e-mail ceopa@ceopa.com.br. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
11.1. Os candidatos aprovados na 1º chamada devem realizar a matrícula na data 07 a 09/10/2019 na realizadas na secretaria do 
CEOPA, localizado na Av: São João, 65 Bairro dos Alemães - Piracicaba /São Paulo.  CEP 13416-382, no período das 09:00 às 
11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, a ausência será considerada desistência.  
11.2. Serão exigidos documentos para a matrícula e assinatura do contrato: 
* 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes;  
* Fotocópia autenticada da cédula de identidade;  
* Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;  
* Fotocópia  autenticada do  comprovante  de  estar  em  dia  com  o Serviço  Militar (candidatos masculinos);  
* Fotocópia autenticada do comprovante de inscrição no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo  
* Fotocópia autenticada do diploma de conclusão do Curso Superior em Odontologia ou declaração da Instituição de Ensino de 
que o candidato concluiu o curso de graduação;   
* Fotocópia autenticada do CPF;  
* Número do PIS/PASEP e número de Inscrição no INSS;  
* Fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovante de votação na última eleição;  
* Fotocópia autenticada do visto de permanência no Brasil para candidatos estrangeiros.   
11.3. O candidato deverá apresentar cópia autenticada dos comprovantes dos itens declarados no Curriculum Vitae, cujos 
respectivos originais devem estar em papel timbrado da instituição de origem e firmado. Os comprovantes deverão ser ordenados 
na sequência dos originais ou fotocópias autenticadas e serão entregues aos candidatos no final da entrevista, o departamento 
não se compromete a enviar estes documentos pelo correio.  Deverão ser apresentados para conferência em folhas numeradas e 
rubricadas pelo candidato ou seu procurador. 

http://ctbmfpiracicaba.wixsite.com/ctbmfpiracicaba


                                                        
11.4. No caso de graduado no exterior, o candidato deverá enviar junto com os documentos do Curriculum Vitae e documentação 
que comprove revalidação do diploma ou processo de revalidação do diploma em andamento, sob pena de exclusão do processo 
seletivo.   
 
 


