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PROJETO DE INTERNATO EM CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (CTBMF) E 

ODONTOLOGIA HOSPITALAR (OH) 

 

EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS: 

 

1. VAGAS 

Serão oferecidas 06 (SEIS) vagas para início imediato, com formação de 

cadastro reserva para convocação posterior, conforme a necessidade do 

projeto de Internato em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, de 

estudantes do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de 

Santana que tenham interesse e disponibilidade para participar como 

extensionistas das atividades do projeto. 

 

2. CALENDÁRIO 

2.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO E ENVIO DE DOCUMENTOS: 31/08/2020 A 

11/09/2020. 

2.2. A prova será realizada no dia 15/09/2020. 

2.3. Divulgação dos resultados até a data 20/09/2020. Os resultados serão 

divulgados na página da UEFS, endereço: www.uefs.br 

2.4. Reunião com a equipe: 22/09/2020. Horário: 10h. Local: Google Meet 

(link enviado por e-mail). 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1. O processo de inscrição para o graduando extensionista está aberto para 

estudantes regularmente matriculados no Curso de Odontologia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana e que estejam cursando o 10º, 

9º, 8º, 7º, 6º, com disponibilidade para participar das atividades no Hospital 

Geral Clériston Andrade e UEFS, em Feira de Santana. 

3.2. Os candidatos deverão ter carga horária disponível de 16 (oito) horas 

semanais para realização das atividades do projeto de extensão. Sendo 

distribuídos da seguinte forma: 12 horas de plantão hospitalar e 4 horas de 

atividades teóricas. Importante salientar que devido a pandemia-covid19 as 



atividades iniciais serão as 4 horas de atividades teóricas realizadas de forma 

remota e posteriormente ao controle da pandemia e uma vez liberado as 

atividades presenciais do HGCA ocorrerão o cumprimento dos plantões de 12 

horas. 

3.3. As inscrições para a seleção dos candidatos do Projeto Internato serão 

realizadas exclusivamente pelo formulário:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSembFeridVfBQ4v2KFNJR3rxaLj

NxBk81MJr6BaSUEVRmK0Sg/viewform?usp=sf_link 

3.4. Os interessados deverão encaminhar a documentação pelo formulário 

supracitado. 

  

4. SELEÇÃO 

 

4.1. Haverá um concurso/processo seletivo, de forma que o número de vagas 

anual disponível, será de 06 alunos,  

4.2. A seleção será́ realizada por membros da equipe do projeto mediante 

seleção composta de prova teórica (peso 6), análise de histórico (peso 2) e 

currículo Lattes (peso 2); 

- O critério de desempate seguirá a seguinte ordem: 

1 - Maior média geral no histórico escolar; 

2 - Maior período; 

3 - Maior idade. 

4.3. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão assinar um termo de 

compromisso para a colaboração como extensionista do projeto. 

4.4 Os documentos comprobatórios do currículo lattes incluem o envio de 

cópia do documento de identificação RG, CPF, comprovante de residência, 

além da comprovação dos demais itens constantes no currículo. 

4.5. Não serão aceitas as inscrições dos(as) candidatos(as) que não 

apresentarem a documentação solicitada no item 4.2, 4.3 e 4.4. 

4.6. Assuntos para a prova teórica:  

• Patologia infecciosa do complexo maxilomandibular 

• Biossegurança e comportamento em ambiente hospitalar e cirurgico 

• Noções de diagnóstico e tratamento do trauma de face 



• ATLS e primeiro atendimento ao politraumatizado 

Estrutura da prova e distribuição de pontos: 12 questões - 2 abertas valendo 

2,5 cada e 10 objetivas valendo 0,5 cada 

Bibliografia indicada:  

• HUPP, JR; ELLIS, E; TUCKER, MR, Cirurgia Oral E Maxilofacial 

Contemporânea. Elsevier, 6ª ed. 2015. ISBN/ISSN - 978-85-352-

7252-9   

• PRADO, ROBERTO; SALIM, MARTHA, Cirurgia Bucomaxilofacial - 

Diagnóstico e Tratamento, Guanabara Koogan, 2a ed. 2018, 

ISBN/ISSN – 9788527715188. 

• FONSECA, JR., Trauma Bucomaxilofacial. Elsevier, 4 ed. 2015, 

ISBN/ISSN - 978-85-352-7311-3. 

• ANDRADE, ED. Terapêutica medicamentosa para odontologia. 

Artes Médicas, 3 ed. 2014. ISBN/ISSN – 9788536702131 

• NEVILLE, BRAD W.; DAMM, DOUGLAS D. Patologia Oral e 

Maxilofacial, Elsevier 4ª Ed. 2016, ISBN/ISSN – 9788535265644 

 

5. ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO EXTENSIONISTA 

5.1. Os extensionistas têm como função: 

a) Cumprir a carga horária mínima de 16 (doze) horas, para tanto é 

necessário: 

• Cumprir 12 horas de plantão semanal no HGCA sobre tutoria; 

• Cumprir 4 horas de encontros teóricos – sessões científicas e clínicas 

• Os internos ao longo de um ano deverão ter institucionalizado um 

projeto de pesquisa, enviado um artigo para publicação e apresentado 

dois trabalhos em eventos científicos. 

• Os internos deverão apresentar um relatório parcial (após seis meses) 

e um relatório final (apo completar o 12o mês relatando suas 

experiencias. 

• Realizar avaliações teóricas em dois momentos: com seis meses e no 

12o mês.  

 



5.2. Os extensionistas serão avaliados pelos supervisores em relação às 

suas atribuições. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. O número de candidatos convocados corresponderá a seis vagas (06); 

6.2. As atividades do aluno extensionista não serão remuneradas, sua 

participação no projeto tem caráter formativo e não implica em vínculo 

empregatício de qualquer natureza com a UEFS nem com o HGCA; 

6.3. Os extensionistas receberão certificado correspondente à carga horária 

de atividades efetivamente realizadas; 

6.5. O ato de inscrição para este processo seletivo implica, para o candidato, 

o conhecimento do conteúdo das condições para seleção e cumprimento das 

atribuições definidas pelo projeto. 

6.6. É de total responsabilidade do candidato acompanhar as etapas de 

seleção do Projeto de Extensão em Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial. 

 

 

 

Feira de Santana, 16 de junho de 2020. 


