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ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

SELEÇÃO – 2014

1. APRESENTAÇÃO

A Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial  (CTBMF) da UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA em convênio com a Faculdade de Odontologia e Hospital Universitário 
Prof. Edgard Santos (HUPES) e parceria com o Hospital Geral do Estado e Hospital Santo 
Antonio -OSID, tem por finalidade desenvolver e aprofundar a formação na referida 
especialidade através de treinamento em serviço.

2. CARGA HORÁRIA E TITULAÇÃO

Para a obtenção do título de especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial  é 
necessária a integralização de 7920 horas divididas em 3 anos com 60 horas semanais, 
contando com  os plantões  no HGE, elaboração e apresentação de monografia para argüição 
pública. A Especialização em CTBMF do UFBA é credenciada pelo Conselho Federal de 
Odontologia, que o inscreverá como especialista. 

3. INSCRIÇÃO

Período:   08 DE JANEIRO DE 2014 A 30 DE JANEIRO DE 2014

A documentação deve ser entregue ou enviada via sedex até data de postagem do dia 30 DE JANEIRO 2014, para o 
endereço que consta no item 8 deste edital.   

Documentação exigida: 
• Ficha de inscrição devidamente preenchida
• Cédula de identidade (xerox)
• CPF (xerox)
• Cédula de registro no CRO ou comprovante de provável concluinte até março de 2014(xerox)
• Título de eleitor (xerox)
• Prova de quitação com o Serviço Militar (xerox)
• Histórico escolar do curso de graduação em Odontologia (xerox)
• 1 cópia do Curriculum Vitae comprovado
• 1 foto 3x4 recente (para ficha de inscrição)
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de  R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) -

Depósito em conta na Caixa Econômica Federal – n°da conta no item 9 deste edital
 
A inscrição deverá ser realizada pelo candidato ou através de procuração legalmente constituída, pessoalmente.
Obs.

• Os candidatos não selecionados deverão retirar a documentação até o dia 25/01/2014, após esta data serão 
inutilizados.

• A taxa de inscrição só será devolvida caso o candidato não atenda a algum pré- requisito exigido para a 
efetivação da inscrição.

• O candidato será o único responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de inscrição ou 
por declaração falsa.



• A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação, por parte do candidato, de todas 
as condições, normas e exigências contidas neste Edital.

4. SELEÇÃO

Local: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFBA, Sala: 806
Data:   01 DE FEVEREIRO DE 2014
Horário: 

•   8:30 horas- Primeira fase- ( Prova escrita )
• 14:00 horas- Segunda fase ( Entrevista e Prova oral )

Obs:
1. Serão selecionados para a entrevista e prova oral (segunda fase) os candidatos que obtiverem no mínimo  

média 6,0 (seis) na prova escrita.
(Fica a critério da banca examinadora baixar a nota de corte, no caso em que não se tenha o dobro de candidatos de vagas 
oferecidas aprovados para segunda fase com média 6,0 (seis))  

2. Os candidatos serão avaliados na segunda fase em relação à sua formação básica em cirurgia 
bucomaxilofacial de acordo com a seguinte pontuação: 
Prova oral – 5 
Entrevista – 2 
Análise do currículo e prova de títulos – 3

3. A prova escrita terá duração de 3 horas e constará de 50 questões objetivas.

4. Os candidatos aprovados serão aqueles que obtiverem as melhores médias de acordo com os critérios de 
avaliação estabelecida neste Edital.

5. O horário das avaliações será rigorosamente cumprido e não serão tolerados atrasos.

6. Não será permitida a consulta de livros, revistas, máquinas de calcular ou assemelhados. Tampouco será 
permitido o porte ou utilização de quaisquer aparelhos que possibilitem comunicação.

7. O resultado final será divulgado até o dia  08/02/2014, no próprio local, no site www.bucumaxilo-osid.com,  
ou via e-mail 

8. Não serão aceitas, sob hipótese alguma, solicitações para re-correção da prova ou apelações de qualquer 
natureza em relação ao resultado final.

Número de vagas:  03 (TRÊS)

Investimento:

- O valor do curso é de R$ 36.000,00 ( Trinta e Seis Mil Reais), divididos em 24 parcelas de R$ 1.500,00 (Hum Mil e 
Quinhentos Reais).

- Para garantir a vaga, todos os alunos selecionados deverão realizar a matrícula na secretaria do curso no 
valor de R$ 1.500,00, até o dia  15 de fevereiro de 2014.

5. INÍCIO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

10 DE MARÇO DE 2014

http://www.bucumaxilo-osid.com
http://www.bucumaxilo-osid.com


6. RELAÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA ESCRITA E ORAL
• Anatomia da cabeça e pescoço
• Anestesiologia
• Cirurgia bucal
• Cirurgia ortognática
• Farmacologia
• Fisiologia
• Imaginologia em Cirurgia Bucomaxilofacial
• Implantodontia
• Patologia bucal
• Princípios da técnica cirúrgica
• Semiologia em CTBMF
• Traumatologia bucomaxilofacial
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8. OUTRAS INFORMAÇÕES
Secretaria do Curso de Especialização em CTBMF
Coordenador: Prof. Dr. Roberto Almeida de Azevedo
Endereço: Faculdade de Odontologia da UFBA  -  Av. Araújo Pinho, 62, Canela, sala: 1007 / CEP: 40.110-060 – Salvador – BA
Telefone: (71) 3336-0540 ( Sra. Gracia)  -e-mail para contato: brauliocj@ig.com.br  / graciaciuffo@hotmail.com

9. CONTA PARA DEPÓSITO DA TAXA DE INCRIÇÃO

013 53890 3
Bráulio Carneiro Júnior
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