
 

 
 

Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
pos.bahiana.edu.br – extensao@bahiana.edu.br 

EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA – TURMA III - 2015 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em conformidade com o regimento lato sensu da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação e, de acordo com o Estatuto do Programa de Pós-Graduação, torna público, 

para conhecimento dos interessados, o processo de seleção dos candidatos à Especialização em 

Implantodontia.  

1 – PROGRAMA OFERECIDO 

Curso em Especialização em Implantodontia – Turma III (2015 – 2017) 

2 – INSCRIÇÕES 

2.1. Serão realizadas exclusivamente na Secretaria da Pós-Graduação da EBMSP no Campus III (Cabula), no 

período de 01/04/2015 a 12/06/2015.   

2.2. Taxa de Inscrição no valor de R$70,00 (setenta reais) paga na secretaria, no momento da inscrição. Serão 

válidas somente as inscrições cujos pagamentos tiverem sido efetuados até o dia 12/06/2015.   

2.3. Poderão inscrever-se como candidatos os graduados no curso de Odontologia, assim como os graduandos 

do último semestre com término até 30 de junho de 2015. 

2.4. É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição com todos os dados. Para validar a inscrição, os 

seguintes documentos deverão ser entregues nas Secretarias de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão na 

Unidade Cabula (Campus III), Av. Silveira Martins, 3386 – Cabula - Fone: (71) 3257-8206: 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

Curriculum lattes documentado 

Comprovante de pagamento do Conselho de Odontologia 

Histórico do Curso de Graduação (no caso de graduando concluinte)  

2 fotos 3x4 

RG, CPF, Comprovante de residência 

Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I) 

2.5. Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente para entregar a documentação poderão enviar 

via Correio (Sedex), desde que seja respeitada a data limite de postagem de 12/06/2015 (último dia das 

inscrições). Não serão aceitas as inscrições e documentos enviados após essa data.  

2.6. Inscrições de estrangeiros: os candidatos estrangeiros deverão apresentar passaporte. 

2.7. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência sobre 

a documentação requerida para a inscrição.  
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2.8.  Informações podem ser obtidas na Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão na Unidade Cabula 

(Campus III), Av. Silveira Martins, 3386 – Cabula - Fone: (71) 3257-8206; das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 

17h30, de segunda a sexta-feira, e-mail posgrad3@bahiana.edu.br. 

 

3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.1. O exame de seleção para o programa será realizado no dia 15/06/2015 e será aplicado em três fases, 

dirigido por uma comissão de avaliação, e contemplará:  

3.1.1.  Na primeira fase, será realizada uma prova escrita, de caráter eliminatório e nota mínima 7,0 (sete), 

com questões subjetivas, versando sobre conteúdos específicos. As folhas de papel serão fornecidas pelo 

curso e todas elas deverão ser devolvidas ao seu término. A prova escrita terá duração de até três horas 

contendo cinco questões. Não será permitida a consulta a qualquer tipo de fonte. Ao concluir a prova escrita, o 

candidato deverá entregar os rascunhos e a versão final à comissão de avaliação.  

3.1.2.  Na segunda fase, será solicitada a tradução do resumo de um artigo científico da área, em inglês, de 

caráter classificatório. Nesse momento, é permitida a utilização de dicionário inglês-português. 

3.1.3.  Na terceira fase, haverá uma entrevista e a avaliação do curriculum lattes documentado.  

 

4 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

A comissão de avaliação levará em consideração:  

4.1. Na prova escrita:  

Pontuação obtida em conteúdos específicos propostos: 

01 A implantodontia e a reabilitação oral   
02 Avaliação da saúde geral do paciente  

03 Anatomia e Histologia aplicada à osseointegração  
04 Planejamento cirúrgico-protético e planejamento reverso 

05 Primeiro Estágio Cirúrgico: Posição 3D de implantes 

06 Reconstrução óssea alveolar: Materiais de enxerto 
07 O alvéolo pós-extração: Biologia e técnicas de tratamento 

08 Enxerto de seio maxilar: Técnicas e Materiais de enxerto 
09 Princípios da reabilitação protética em implantodontia 

10 Componentes protéticos aplicados às próteses sobre implantes 
11 Adaptação passiva em implantodontia 

12 Interdisciplinaridade: relação Implantodontia e as outras especialidades odontológicas  
13 Manutenção e Monitoramento em Implantodontia 
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4.1.1. Bibliografia Recomendada:  

1) BARRETO, M., DUARTE, L. Evidências Científicas em Estética e Osseointegração. Editora Napoleão, 1. ed., São Paulo, 

2013.  

2) ALBERNAZ, A; CASTELLUCCI, L.; BARRETO, M; MOREIRA, A. Estética em Reabilitação Protética. 1. ed. Nova Odessa: 

Editora Napoleão, 2014. v. 1. 335p   

3) SCARSO J., BARRETO, M., TUNES, U. Planejamento Estético-Cirúrgico e Protético em Implantodontia, Editora Artes 

Médicas, 1. ed., 2001. 

4) TELLES, D., HOLLWEG, H., CASTELLUCCI, L. Prótese Total Convencional e Sobre Implantes. Ed. Santos, 2. ed., 2004.  

5) SONIS, S. T.; et al.  Princípios e práticas de Medicina Oral. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 508 p. 

6) MALAMED, S. F. Manual de Anestesia Local. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 416 p.  

4.3 - Na análise do currículo e entrevista: 

4.3.1. Barema para avaliação do currículo. 

1. TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO   

Graduação em área afim 0,7 

Doutorado concluído 2,2 

Doutorado em curso 1,5 

Mestrado concluído 1,3 

Mestrado em curso 0,8 

Especialização em área afim 0,7 

Aperfeiçoamento / Atualização na área 0,3 

Aperfeiçoamento / Atualização em área afim 0,1 

  

2. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR   

Estágios na área - mínimo de 90 horas 0,2 

Cursos de extensão na área - mínimo de 60 horas 0,2 

Participação em congressos, simpósios, encontros na área (máximo de três eventos; 0,1 cada) 0,3 

  

3. ATIVIDADES CIENTÍFICAS   

Livro publicado (didático, científico ou literário) 0,5 

Participação em projeto de pesquisa – concluída 0,3 

Participação em projeto de pesquisa – em curso 0,2 

Artigos ou ensaios publicados de natureza científica (máximo de três trabalhos; 0,1 cada) 0,3 

Apresentação de trabalho em eventos científicos (máximo de três trabalhos; 0,1 cada) 0,3 

Consultoria / parecer técnico 0,1 

  

TOTAL: 10 
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4.3.2. Entrevista: viabilidade e relevância dos objetivos e metas do candidato em relação ao curso; experiência pregressa na área de 

concentração, nível de apresentação, disponibilidade pessoal, física e financeira para o curso. 

5 – DA PROVA ESCRITA 

5.1. A prova escrita será realizada no dia 15/06/2015, das 14h às 18h nas dependências do Campus III (Cabula) da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública, em sala a ser definida na data, e divulgada no mural da pós-graduação.  

5.2. Os candidatos deverão comparecer 30 minutos antes do início da prova, munidos de caneta preta, e documento de identificação 

com foto.  

6 – DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Prova escrita – Peso 70%  

6.2. Tradução do artigo em inglês – Peso 20%  

6.3. Avaliação do currículo e entrevista – Peso 10%   

6.4. A nota final que será a resultante da média: [(Peso 70%) + (Peso 20%) + (Peso 10%)}/10 

7 – DAS VAGAS E DA DURAÇÃO DO CURSO 

Número de vagas: 12 

Duração: 26 meses.  

Período:  17 junho de 2015 a 19 de agosto de 2017. 

Valor: R$ 1.550,00 

 

8 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1.1. Os candidatos classificados constarão em lista a ser divulgada na secretaria da pós-graduação.  

   

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O cumprimento da primeira e segunda etapas é obrigatório.  

9.2. 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. 

9.3. Serão aprovados os quatro candidatos com as quatro maiores pontuações de média.  

9.4. A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos emitidos neste Edital e contidos no Estatuto do Programa. 

9.5. O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos lato sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e 

o Regimento Geral da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. 
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10 – ASSINATURA DO CONTRATO E MATRÍCULA 

10.1. Serão realizados na secretaria de pós-graduação até cinco dias após a divulgação do resultado.  O não comparecimento implica 

em desistência da vaga, sendo convocados os candidatos seguintes, conforme ordem de classificação.   

11.2. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar cópia legível dos seguintes documentos, juntamente com os documentos 

originais: 

- Histórico Escolar;  

- Diploma de graduação em curso superior ou declaração da instituição de ensino superior em que finalizou o curso ( para os candidatos 

graduados);  

- Certidão de nascimento ou casamento;  

- Cédula de identidade civil;  

- CPF;  

- Grupo Sanguíneo e Fator Rh;  

- Certificado militar (candidatos do sexo masculino);  

- Carteira de identidade profissional 

- Duas fotos 3x4 recentes;  

- Comprovante de seguro saúde;   

11.3. Candidatos estrangeiros/brasileiros com curso superior no exterior: candidatos estrangeiros devem apresentar visto de 

permanência, diploma revalidado, registro no conselho CRO e certificado de proficiência em português dentro da validade de dois anos. 

Candidatos brasileiros que realizaram o curso no exterior devem apresentar o diploma revalidado.  

 

12 – DOS CURRÍCULOS 

12.1 Após a avaliação complementar e a divulgação do resultado final do concurso, os candidatos que não tiverem sido aprovados terão 

prazo de sessenta (60) dias para retirarem seus currículos na secretaria de pós-graduação da Escola de Medicina e Saúde Pública. 

Findo o referido prazo, os currículos serão incinerados.  

Salvador, 30 de março de 2015.  

 

 

 

Prof. Me. Morbeck Dos Santos Leal Junior 

Prof. Dr. Mauricio Andrade Barreto 

Coordenação do curso de Especialização em Implantodontia da Bahiana 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA DA BAHIANA – TURMA III 

Processo Seletivo – 2015 – Ficha de Inscrição 

 

DADOS PESSOAIS 

 

 
Nome: ___________________________________ Data: ___/___/________________ 
 
Endereço: ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Tel. (     ) ______________________ Celular: _____________________________ 
 

Filiação: Pai: ______________________________ Mãe: _________________________ 
 
Doc. Identidade: __________________________ CPF: __________________________ 
 
Insc. CRO- ___ : _______________ e-mail: ___________________________________ 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
1 – Ficha de inscrição devidamente preenchida 

2 – Xerox da carteira de identidade, CPF, CRO, Título Eleitor, Quitação com o Serviço Militar,  

3 – Curriculum Lates comprovado (com todos os certificados xerocados) 

4 – Xerox do recibo do CRO atualizado (na matrícula, para os aprovados) 

5 – Xerox do seguro de responsabilidade civil (na matrícula, para os aprovados) 

6 – Histórico escolar e diploma do curso de graduação (para os candidatos graduados) 

7 – Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 
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