
 

 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

ODONTOLOGIA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EXTENSÃO 

CRIANÇA ZERO CÁRIE 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O Programa Criança Zero Cárie, visa proporcionar a manutenção preventiva dos 

pacientes atendidos no componente curricular de Odontopediatria, através da aplicação 
de medidas de promoção de saúde e orientação de seus responsáveis, para o controle 
de biofilme dental. 

2. O processo de seleção ao que se refere este edital será de responsabilidade do 
componente curricular de Odontopediatria e se constituirá em fase única: análise do 
Histórico Escolar e Prova Escrita. 

3. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de quatro vagas, distribuídas entre 
estudantes do 4º ao 8º semestre, com vigência nos semestres 2016.1 e 2016.2. 

 

II. SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO 

1. O Programa Criança Zero Cárie é desenvolvido nas dependências do ADAB 
Cabula, no ambulatório D, todas as quartas-feiras. 
 

2. O horário de realização do atendimento será das 13h30 às 17h. 
 

3. Os estudantes, sob a supervisão docente, realizarão as seguintes atividades: 

 Anamnese  

 Procedimentos de Promoção de Saúde 

 Exame físico 

 

III. FREQUÊNCIA  

Ao final do projeto, o estudante terá direito ao certificado de participação, desde que 
apresente a frequência mínima de 75%. 

 



 

IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1. A seleção ocorrerá no dia 4/5/2016, as 12h na Unidade Acadêmica Cabula, 
a sala será informada no momento da inscrição: 
 

*Neste dia, os candidatos deverão apresentar relatório referente ao 
conteúdo do artigo abaixo: 
 
Riscos do uso do dentifrício fluoretado na prevenção e controle de cárie 
na primeira infância. Cury, J.A., Tenuta, L.M.A. Fac. Odontol. v. 53, n. 3, 
p. 21-27, set/dez, 2012. 

 
2. Os estudantes deverão apresentar cópia do histórico escolar e preencher a ficha 

de inscrição, na secretaria da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão no período 
de 18/4 até o dia 4/5/2016, das 8h às 11h. 
 

3. A seleção consistirá na realização de uma Prova Escrita e análise de Histórico 
Escolar. 
 

4. O resultado da seleção será publicado no site da EBMSP no dia 
5/5/2016. 
 

5. Os estudantes aprovados começarão suas atividades de atendimento conforme 
agendamento prévio com o coordenador da atividade. 

 

 

 

Salvador, 14 de Abril de 2016. 

 

Fernanda Catharino 

Ana Carla Robatto Nunes 

Coordenadoras do Programa Zero Cárie  

Professoras do Componente Curricular de Odontopediatria e de Clínica da Criança I 


