EDITAL PÓS GRADUAÇÃO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILO FACIAL HOSPITAL MAICÉ/FACOP
A Faculdade do Centro Oeste Paulista (FACOP) juntamente com Hospital Maicé, comunica,
através do presente Edital, que estão abertas as inscrições para o Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
I – DO OBJETIVO:
O Processo Seletivo de Pós-Graduação 2021 tem como objetivo selecionar candidatos
graduados em Odontologia que tenham curso de graduação concluído em instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e com regular registro no Conselho
de Odontologia de sua residência profissional, a fim de se matricularem no Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
O Curso será oferecido pela Faculdade do Centro Oeste Paulista (FACOP) juntamente com
Hospital Maicé situada à Rua Bolívia, Reunidas, número 54, município de Caçador/Santa
Catarina bem como em entidades conveniadas.
II – DAS VAGAS:
Serão oferecidas 02 (DUAS) vagas para entrada no segundo semestre de 2021 Para
viabilidade do curso, o número mínimo de candidatos matriculados nesta seleção será de 02
(dois) alunos
III– DAS INSCRIÇÕES:
1. O candidato é o único responsável civil e criminalmente pelas informações prestadas no
Requerimento de Inscrição. A FACOP não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos
decorrentes de informações e endereço incorreto ou incompleto fornecidos pelo candidato
2. O preenchimento do Requerimento de Inscrição implicará, por parte do candidato, o
conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às
quais não poderá alegar desconhecimento.
3. Poderão se inscrever candidatos:
3.1 Graduados em Odontologia que tenham curso de graduação concluído em instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho de Odontologia de
sua residência profissional;
3.2 Graduandos em Odontologia, em instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC com data limite de colação de grau até o dia 25/06/2021
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5- Para efeito de inscrição, serão considerados como documentos de identidade:
5.1 as carteiras ou cédulas de identidade expedidas por Secretaria de Segurança
6. As inscrições estarão abertas a partir de 26/05/2021 a 26/06/2021, mediante o
pagamento da taxa de inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais).
7. Para validar a inscrição, os seguintes documentos deverão ser enviados para o e-mail:
brenofernandesctbmf@hotmail.com com data e horário limites para envio até 09:00
horas do dia 26/06/2021
∙ Link para acesso do currículo lattes completo;
∙ Comprovante digitalizado de regularidade do Conselho de Odontologia;
∙ Em caso de graduandos, declaração da Universidade com data prevista de
colação de grau;
∙ Foto 3x4 digitalizada;
∙ RG, CPF e comprovante de residência digitalizados;
∙ Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
Não será permitida a participação de candidatos, em qualquer etapa do processo
seletivo, se houver pendência relacionada à documentação requerida para inscrição e
descrita no item VIII.
IV - DA SELEÇÃO:
1. DATAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
1.1 O exame de seleção para o programa será realizado no dia 26/06/2021 (sábado) em duas
fases, aplicado pela comissão avaliadora e contemplará
1.1.1 Prova teórica específica ONLINE: realização de uma prova escrita,valorada em 100 (cem)
pontos, com 50 (cinquenta) questões objetivas, versando sobre conteúdo específicos,
conformebibliografia anexo indicada. A prova escrita terá início às 8 horas e
terá duração de 3 horas, finalizando às 11 horas.
1.1.2 Entrevista e análise de currículo ONLINE: nessa fase será realizada aentrevista valorada
em 30 (trinta) pontos, bem como análise decurrículo, valorada em 20 (vinte) pontos, totalizando
50 pontos.
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2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A Comissão de Avaliação levará em consideração:
2.1 Na prova escrita: pontuação obtida em conteúdo específico propostos:
∙ Anatomia de cabeça e pescoço
∙ Semiologia
∙ Cirurgia bucal
∙ Radiologia odontológica
∙ Infecções odontogênicas
∙ Estomatologia e Patologia Oral
∙ Princípios de cirurgia ortognática
∙ Princípios da traumatologia bucomaxilofacial
∙ Farmacologia e Terapêutica medicamentosa
2.2 Na análise curricular, será considerada a experiência acadêmica e
profissional do candidato conforme barema abaixo:
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2.2 Na entrevista será avaliado o interesse, metas e expectativas do candidato,
experiência pregressa na área de cirurgia e disponibilidade de cumprimento da carga
horária do curso
3. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA O PROCESSO SELETIVO
ANDRADE, ED. Terapêutica medicamentosa aplicada à odontologia. 3 aedição Editora
Artes médicas, 2014
ARAÚJO, A. Cirurgia Ortognática. Santos, 1999.
FREITAS, R. Tratado de Cirurgia Bucomaxilofacial. Santos, 2006.
HUPP JR et al. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Elsevier, 2014.
MALAMED SF. Manual de Anestesia Local. 4a edição - Elsevier, 2005.
NEVILLE B et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 3a edição - Elsevier, 2009
SONIS et al. Princípios e práticas de Medicina Oral. 2a edição - Guanabara Koogan,
1996.
TEIXEIRA MF et al. Anatomia aplicada à Odontologia. 2a edição - Guanabara Koogan,
2008.
4. LOCAL DO PROCESSO SELETIVO E ENTREVISTA
A prova, a entrevista e o analise do currículo será realizada online através da plataforma
indicada pela FACOP
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 Prova escrita
5.2 Avaliação do currículo e entrevista
5.3 A nota final será o resultado da soma de cada etapa
5.4 Em caso de empate, terá prioridade o candidato que tiver obtido a pontuação mais
alta na prova escrita. O segundo critério de desempate será a pontuação mais alta no
currículo. Se persistir o empate, terá prioridade o candidato com mais tempo de
graduação em Odontologia. Serão aprovados os 02 candidatos com as duas maiores
pontuações.
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6. RESULTADO
O resultado será divulgado no site da FACOP até o dia 29/06/21
V – CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULA:
1- Divulgação do resultado
2- A matrícula dos candidatos classificados deverá ser realizada, no período
29/06/21 a 01/07/21. Os candidatos selecionados deverão apresentar, para
matricula institucional, os seguintes documentos:
Cópia autenticada do:
● Certificado ou diploma – original - de conclusão de curso de graduação em
Odontologia concluído em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
● Certidão de nascimento e ou casamento.
● Documento oficial de identidade.
● Comprovante de inscrição no CRO.
● CPF
● Duas fotos recentes 3x4.
● Comprovante de residência.
● Contrato assinado pelo contratante. O contrato será disponibilizado ao candidato
no ato da matrícula;
● Comprovante de recolhimento da taxa de matrícula que será disponibilizada em
forma de boleto bancário.
● Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer no prazo estabelecido
para sua matrícula institucional ou não apresentar documentos relacionados no
item V deste edital.
VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1- O curso de especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial terá o valor
total de R$ 108.000,00 (cento e oito mil) valor que pode ser dividido em até 36 (trinta e
seis) parcelas de R$ 3.000,00(três mil reais).
2- A Instituição se reserva o direito de não formar turma caso não haja número suficiente
de alunos. Neste caso, a taxa de inscrição será devolvida com o desconto de 30%,
correspondente a despesas administrativas e tributárias incorridas.
2.1. Sendo o candidato convocado para a matrícula e em havendo desistência para
ocupar a vaga, não haverá devolução de qualquer montante da taxa de inscrição
3- Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral da
FACOP.
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