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  EDITAL PROPP Nº 94, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015.

          O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, 
torna  pública  a  abertura das  inscrições  para  o  Processo  Seletivo  que  objetiva  o 
preenchimento  de  02  (duas)  vagas  no  PROGRAMA  DE  RESIDÊNCIA  EM 
CIRURGIA  E  TRAUMATOLOGIA  BUCO-MAXILO-FACIAL, XII  TURMA  – 
2016/2019 podendo candidatar-se ao referido  processo seletivo  todos os  Cirurgiões-
dentistas interessados, e que atendam às exigências e requisitos contidos no presente 
Edital.

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.1. Período das inscrições: 5 de outubro a 30 de novembro de 2015.
As  inscrições  dos  candidatos  poderão  ser  efetuadas  diretamente  na  secretaria  da 
Faculdade de Odontologia da UFMS, sito à  Avenida Senador Filinto Müller s/n - 
Cidade Universitária - Campo Grande - MS – CEP – 79080-190, de 5 de outubro a 
30 de novembro de 2015, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 17h, com a Sra.  
Osvalda  Vera.  Fones:  0xx  67  3345-7380  /  3345-7382  /  3345-3213.   e-mail: 
jose.mendonca@ufms.br

1.2. Só serão aceitas as inscrições dos candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de 
inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), através de boleto bancário, via 
Internet (clique aqui), pago exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. 

       Vide as instruções para o preenchimento do boleto no final do edital.

1.3. Documentação exigida no ato da inscrição:
a) Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo candidato 

(anexo)
b) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário)
c) Ficha  de  inscrição  devidamente  preenchida  fornecida  pela  coordenação  do 

programa, ou preenchida e enviada assinada pelo candidato (anexo)
d) Cópia autenticada da cédula de identidade
e) Cópia autenticada do CPF
f) Cédula autenticada de registro no CRO ou protocolo de inscrição
g) Cópia autenticada do título de eleitor com o comprovante de votação na última 

eleição
h) Prova de quitação com o serviço militar (somente para os homens)
i) Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação em odontologia 
j) Cópia autenticada do diploma de cirurgião dentista ou declaração de conclusão, 

ou de estar cursando o último ano do curso de odontologia.
k) Curriculum vitae atualizado com cópias dos documentos comprobatórios 
l) 02 fotos 3x4 recentes, sendo uma colada na ficha de inscrição (anexo).
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1.4. A  documentação  supra  mencionada  deverá  ser  entregue  até  o  último  dia  de 
inscrição,  devendo estar  completa  e  encadernada  do tipo  espiral  ou  em pastas  com 
encarte transparente.

1.5 - Admitir-se-á a inscrição por procuração com firma reconhecida em cartório.

1.6 -  Não será permitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional. No entanto, 
será aceita  a inscrição por correspondência  para os candidatos  de outras cidades  ou 
estados,  devendo  todos  os  documentos  exigidos  serem  enviados  para  o  endereço 
constante no item 1.1, via SEDEX, até a data de postagem do dia 30/11/15.
Juntamente  com  os  documentos  exigidos,  deverão  ser  enviadas  as  cópias  do 
comprovante  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  e  as  fichas  de  requerimento  e  de 
inscrição  do  candidato,  devidamente  preenchidas  e  assinadas,  que  se  encontram 
disponíveis no final deste edital.

1.7 – Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.

1.8 – 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 conseqüente anulação de todos os atos relativos à mesma.

1.9 -  Candidatos  estrangeiros  poderão inscrever-se ao concurso,  desde que possuam 
diploma revalidado, visto de permanência, proficiência em língua portuguesa e registro 
no Conselho Regional de Odontologia.

1.10 - Cirurgiões dentistas brasileiros com diploma estrangeiro poderão inscrever-se no 
concurso, desde que possuam diploma revalidado e registro no Conselho Regional de 
Odontologia.

2 -     DA SELEÇÃO  

2.1. Método de avaliação para seleção dos candidatos:
a) Prova escrita: Peso 05 (cinco)
b) Prova prática: Peso 02 (dois) 
c) Análise e arguição de currículo: Peso 03 (três)
2.2 - A prova escrita, com caráter eliminatório, terá duração de 3 horas e 30 minutos e 

constará de 50 questões objetivas de múltipla escolha.
2.3 -  Serão selecionados para a prova prática ou oral e entrevista, os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 40% na prova escrita. 

 2.4 Para classificação final serão considerados classificados o numero de candidatos 
para o respectivo numero de vagas, considerando os que obtiverem as melhores notas no 
somatório das provas: escrita, prova pratica e  análise arguição de currículo. 
Em  caso  de  empate  na  nota  final,  serão  utilizados  sucessivamente  os  critérios  de 
desempate:
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a) maior pontuação na prova escrita
b) maior pontuação na prova prática e/ou oral
c) maior pontuação na análise arguição curricular
d) maior tempo de formatura.

2.5 – Concluídos os trabalhos de apuração e julgamento das provas escrita, prática e de 
títulos,  o  resultado  final  do  concurso,  será  homologado  pela  Comissão de  Seleção,  
acompanhado da relação nominal dos candidatos aprovados por ordem de classificação. 
2.6  –  Os  cirurgiões  dentistas  estrangeiros  podem  ser  admitidos  no  programa  de 
residência (se aprovados), desde que cumpram as exigências legais para o exercício da 
Odontologia  no  Brasil.  Nesses  casos,  a  admissão  deve  ser  aprovada  pelos  órgãos 
competentes da UFMS. Aos cirurgiões dentistas estrangeiros formados no Brasil, são 
aplicados os mesmos critérios.

3 – DAS PROVAS (escrita/prática)

3.1 –  A prova escrita é de responsabilidade técnica e operacional  do coordenador e 
docentes (assistentes e/ou convidados) do programa.
3.2 – A prova prática será realizada em duas etapas: 

I -  Interpretação  radiográfica  e/ou  diagnóstico  de  algumas  situações  clínicas 
(*através de projeção de slides). Constará de 10 questões, avaliadas numa escala de 
0 (zero) a 10 (dez).
 Valor unitário: 1 (um) ponto.      Valor máximo: 10 (dez) pontos.                        
II - Anatomia (Bucal/Facial). Constará de 10 questões (*identificação de estruturas 
em peças anatômicas), avaliadas numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
Valor unitário: 1(um) ponto.         Valor máximo: 10 (dez) pontos.

3.3  –  A  análise  e  arguição  de  Currículum  Vitae  são  realizadas  por  uma  Banca 
Examinadora constituída por professores designados pelo coordenador do programa de 
residência CTBMF.

3.4 - Das provas de títulos

Os títulos serão avaliados numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e a pontuação 
obedecerá  a  critérios  de  avaliação  fundamentados  nos  fatores  habilitação, 
aperfeiçoamento e experiência profissional avaliada pelo tempo de serviço, de acordo 
com as especificações e pontuações estabelecidas abaixo:
I - Diploma ou Declaração original de conclusão e aprovação em doutorado.    
Valor unitário: 2 (dois) pontos. Valor máximo: 2 (dois) pontos 

II - Diploma ou Declaração original de conclusão e aprovação em mestrado.
 Valor unitário: 1,5 (um e meio) pontos. Valor máximo: 1,5 (um e meio pontos).

III - Certificado ou Declaração original de conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de especialização e/ou aperfeiçoamento em CTBMF e áreas afins, (mínimo 360 
horas).     Valor unitário: 1,0 (um) ponto. Valor máximo: 1,0 (um) ponto.
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IV -  Certificado  ou  Declaração  original  de  conclusão  e  cursos  de  treinamento, 
capacitação  e/ou  atualização  de  conhecimentos  específicos  em  CTBMF  ou  afins 
(mínimo  40  horas  por  certificado).  Valor  unitário:1,0  (um)  ponto  para  cada  40 
(quarenta) horas, por curso. 
Valor máximo: 2 (dois)  pontos.

V –  Comprovante  de  tempo  de  serviço  prestado  em unidade  hospitalar  pública  no 
exercício da especialidade. Valor de 0,5 (meio) ponto por semestre. 
Valor máximo: 2,5 (dois e meio) pontos.

VI -  Comprovante  de  tempo  de  serviço  prestado  em unidade  hospitalar  privada  na 
especialidade. Valor de 0,5 (meio) ponto por semestre. Valor máximo: 1,0 
(um) ponto.

3.5 –     Local das provas:  

As  provas  serão  realizadas  nas  dependências  da  FAODO  –  Faculdade  de 
Odontologia/UFMS,  sito  à  Av.  Senador  Filinto  Müller  s/n,  Cidade  Universitária - 
Campo Grande – MS.

3.6 – Data das provas:

Prova escrita: 07/12/2015 (segunda-feira)                         Horário: 8h     AM
Prova prática e entrevista: 08/12/2015 (terça-feira)         Horário: 8h     AM

3.7 - Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 30 minutos antes do horário 
marcado, munidos de cédula de identidade original e protocolo de inscrição.

3.8 - Não serão admitidos às provas os candidatos que se apresentarem após o horário 
estabelecido ou não estiverem de posse da cédula de identidade original e protocolo de 
inscrição.
3.9 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo 
alegado.

3.10 – No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo 
das provas e/ou a critérios de avaliação/classificação.

3.11 - Durante a prova não será permitido consulta de espécie alguma a livros, revistas 
ou folhetos, nem o uso de máquina calculadora, celular, pagers e note book.
3.12 - O resultado da prova escrita será afixado no andar térreo do prédio da FAODO - 
UFMS,  no  mesmo  dia,  após  as  15h  informando  o  local  da  entrevista  e  da  análise 
curricular que será no dia 08/12/2015 às 10h, para os candidatos aprovados na prova 
escrita.
3.13 - O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 10/12/2015.
3.14 - A matrícula dos candidatos será realizada nos dias 14 e 15 de Dezembro/2015, 
na secretaria da FAODO ou da direção do Hospital Universitário/UFMS.
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3.15 - Os candidatos aprovados com inscrição no CRO de outros Estados terão que fazer 
sua inscrição secundária no CRO/MS ao iniciar o programa.

4 OUTRAS INFORMAÇÕES
4.1. Início do programa: 04 de março de 2016, término em 03 de março de 2019.
4.2. Carga horária de atividades exigida dos residentes: 60 horas semanais 
4.3. Os candidatos que ingressarem na Residência receberão bolsas/trabalho mensais 
durante  os  3  anos  de  treinamento  ofertadas  pelo  MEC  no  valor  monetário  de  R$ 
2.976,26.( valor atual ).
4.4 Os candidatos não selecionados deverão retirar a documentação até o último dia útil 
do mês de janeiro/2016, após esta data sua documentação será inutilizada.
4.5 Instruções para o correto preenchimento do boleto bancário para Inscrição: 
Nome Completo; CPF; Campus      Campo Grande; Unidade      NHU; Sub-Unidade 
Diretoria NHU; Recolhimento         Residência Cirurgia Buco-Maxilo-Facial.

                                                            JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia

Buco-Maxilo-Facial

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO CANDITADO

Ao Prof. Dr. José Carlos G. Mendonça
DD. Coordenador do Programa de Residência em CTBMF - HUMAP / UFMS

Eu,  __________________________________________________cirurgião  dentista, 

inscrito  no  CRO:  ______,  sob  o  N0:  _________,  CPF: 

___________________________/______,  Carteira  de  identidade  N0: 

__________________UF:  _______,  residente  na  cidade  de 

___________________________UF:____endereço:____________________________

telefones:  resid.:  (    )  _______________,  profis:_________________, 

cel:________________

Venho  respeitosamente  apresentar  minha  inscrição,  para  concorrer  a  uma  vaga  de 

residente no Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 

do Núcleo de Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul.

DECLARO que todas as informações prestadas para a inscrição e o processo seletivo 

são verídicas e que me submeto às normas estabelecidas por esse edital, bem como as 

normas internas desta residência.

Campo Grande (MS), ________/________/__________

                             ____________________________________________
                                                Assinatura/carimbo do candidato
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Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial

Núcleo de Hospital Universitário – NHU/UFMS
Nome do candidato: 
Filiação:
Pai : _________________________________________________________________________________________________
Mãe:

Data de Nascimento

           _______ /________ /_________ 

Nacionalidade Naturalidade Estado

          CPF                                        Dígito
                                                             /

Identidade
Nº.

Órgão Expedidor Data de Expedição
             /                /

CRO: ____________________

Estado: _______________________

Endereço: ________________________________________________________

Bairro: _________________________________________________________________________

Cidade:                                                                CEP:                             UF:
Fones para contato

Res: (       )_______________________
Com: __________________________________

Cel:____________________________________

E-mail:
Campo Grande (MS), _______/______/________.

Documentos apresentados no ato da inscrição
Sim Não

1. Requerimento de inscrição devidamente preenchido

2. Carteira de Identidade

3. CPF

4. Título de eleitor com comprovante de ter votado na última eleição
5. Registro definitivo junto ao CRO ou protocolo 
6. Currículo Vitae
7. Duas fotografias 3x4 de frente e recentes (nome no verso)
8. Diploma de Graduação
9. Histórico Escolar da Graduação
10. Comprovante de Quitação do Serviço Militar ( só para os homens)
11. Outros Títulos (título de especialista, mestrado/doutorado, estágios)

_________________________________                                                 ___________________________
      Assinatura/carimbo do candidato                                                         Resp. inscrição – UFMS/carimbo
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