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22. Serão considerados habilitados para a Segunda Etapa 
do Processo os candidatos que obtiverem as maiores notas na 
prova escrita, não excedendo 5 (cinco) vezes o número de vagas 
oferecidas pelo Programa .

23. Os candidatos que empatarem na última vaga serão 
considerados aprovados para a segunda etapa.

24. O candidato deverá chegar ao local da prova com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário esta-
belecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários 
sob-hipótese alguma.

25. O candidato deverá estar munido de um dos seguintes 
documentos originais, com foto e dentro do prazo de validade: 
Cédula de Identidade, Carteira dos Conselhos de Classe, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilita-
ção (com foto) ou Passaporte,

comprovante de pagamento da taxa de Inscrição, e caneta 
de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha. O descumprimento 
da presente prescrição implicará a eliminação do candidato.

26. O não comparecimento do candidato à prova escrita 
implicará a sua eliminação da Seleção.

27. A resposta da questão dissertativa deverá ser transcrita 
na folha de repostas própria, e para cada questão objetiva deve-
rá ser assinalada uma única alternativa.

28. O candidato é responsável pelo correto preenchimento 
da folha de resposta, pela sua conservação e integridade, bem 
como da legibilidade da resposta da questão dissertativa. Não 
haverá substituição da folha de resposta, salvo em caso de 
defeito de impressão. Não serão computadas questões não assi-
naladas ou que contenham mais de uma resposta ou estejam

ilegíveis ou rasuradas.
29. O candidato somente poderá se retirar da sala de prova 

após 01 (uma) hora do início da Prova Escrita, devendo, antes de 
se retirar da sala, entregar aos aplicadores o caderno de prova 
e a folha de resposta.

30. Ao final do tempo destinado à realização da prova, é 
obrigatória a saída simultânea dos dois últimos candidatos, 
os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação 
da prova.

31. Durante a realização da prova, não será permitido ao 
candidato ausentar-se da sala, a não ser em caso especial e 
desde que acompanhado por um componente da equipe de 
aplicação da prova.

32. O gabarito da prova escrita será divulgado no dia 31-01-
2017 no site: http://cursos.idpc.org.br/residencia . A prova escrita 
poderá atingir no máximo 40 pontos.

33. O candidato poderá solicitar Revisão de Prova nos 
dias 31-01-2017 e 01-02-2017 pelo email residenfcardio@
idpc.org.br.

34. A Revisão de Prova, se houver, será apreciada pela 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo. O resultado será 
enviado para o e-mail do solicitante até 03-02-2017 e divulgado 
no site: http://cursos.idpc.org.br/residencia

35. O resultado da Prova Escrita e a Convocação para a 
Segunda Etapa serão divulgados no dia 06-02-2017 por meio do 
site: http://cursos.idpc.org.br/residencia e, no mural da recepção 
do prédio Torre, andar térreo a partir das 15h (Av. Dr. Dante 
Pazzanese, 500 –

Ibirapuera, São Paulo, SP).
DA ANÁLISE DO CURRICULO E DA ENTREVISTA
36. Os candidatos deverão entregar, no dia da Prova Escrita, 

uma cópia simples do seu currículo atualizado e documentado 
(cópia dos comprovantes oficiais em papel timbrado e assinado 
pelo emitente dos eventos), organizado conforme os Critérios 
de Avaliação do Currículo, disponível neste edital e no site 
http://cursos.idpc.org.br/residencia, salientando-se que a banca 
avaliadora poderá solicitar os documentos originais, caso julgue 
necessário, para serem conferidos no ato da entrevista. O cur-
rículo deverá ser entregue até o término do horário da prova.

37. A Análise do currículo terá caráter classificatório, poden-
do atingir, no máximo no máximo 20 (vinte) pontos.

38. A etapa de prova prática-oral e entrevista, destinada 
apenas aos candidatos convocados para a segunda Etapa, será 
classificatória e acontecerá no período de 08 a 10-02-2017.

39. Os candidatos convocados deverão comparecer com 
30 minutos de antecedência, munidos de documento de identi-
ficação conforme item 26 deste Edital no local a ser divulgado 
no Edital de Resultado da Prova Escrita e a Convocação para a 
Segunda Etapa, no dia 06 de fevereiro de

2017.
40. A etapa de prova prática-oral e entrevista poderá atingir 

no máximo 40 (quarenta) pontos.
41 Os candidatos não aprovados para Segunda Etapa não 

terão seus Currículos analisados e pontuados.
42. O Edital de Resultado Final da pontuação da Segunda 

Etapa e Convocação para Matrícula será divulgado no dia 
15-02-2017 no mural da recepção, prédio Torre (a partir das 15h) 
(Av. Dr. Dante Pazzenese, 500 – Ibirapuera, São Paulo, SP) e no 
site http://cursos.idpc.org.br/residencia

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
43. A nota final será determinada pela soma da Primeira e 

Segunda etapas, atingindo no máximo 100 (cem) pontos.
44. Os candidatos serão classificados por ordem decrescen-

te das notas finais. Em caso de empate, o desempate obedecerá 
a seguinte ordem:

a) maior pontuação na Prova Escrita;
b) maior pontuação na Entrevista;
c) maior pontuação na Análise do Currículo;
d) maior idade.
DOS RECURSOS
45. O prazo para interposição de recurso será contado da 

data da divulgação ou do fato que lhe deu origem e deverá ser 
enviado para o email residenfcardio@idpc.org.br nos dias 15 e 
16-02-2017 até as 23h59 (horário de Brasília).

46. O Recurso deverá estar devidamente fundamentado, 
contendo: nome, número de inscrição, número do documento 
de identidade, nome do programa, endereço completo, número 
do telefone e e-mail de contato, questionamento, embasamento, 
local, data e assinatura conforme consta no

Modelo de Recurso disponível neste edital e no site: http://
cursos.idpc.org.br/residencia

47. O Recurso, se houver, será apreciado pela Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo. O resultado será enviado 
para o e-mail do solicitante em 17-02-2017 e divulgado no site 
http://cursos.idpc.org.br/residencia

DA MATRÍCULA
48. A Matrícula dos candidatos convocados para o Progra-

ma de Residência em Enfermagem Cardiovascular deverá ser 
efetivada nos dias 20 e 21-02-2017, das 8h às 15h30 na secre-
taria da Residência de Enfermagem - Av. Dr. Dante Pazzanese, 
500, Serviço de Educação Continuada, 7º andar – Ibirapuera, 
São Paulo, SP.

49. No ato da matrícula, o candidato deverá entregar:
a) requerimento devidamente preenchido, fornecido pelo 

COREMU no ato da matrícula;
b) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
c) 01 (uma) cópia da Cédula de Identidade profissional, 

expedida pelo Conselho Regional de São Paulo ou comprovante 
de inscrição no respectivo Conselho;

d) 01 (uma) cópia da Cédula de Identidade (RG);
e) 01 (uma) cópia do CPF do próprio candidato;
f) 01 (uma) cópia da Carteira de vacinação atualizada com 

esquema de vacinação: dupla adulto, hepatite B, tríplice viral 
e varicela;

g) 01 (uma) cópia do Diploma ou Declaração de conclusão 
de curso de ensino superior em instituição reconhecida pelo 
MEC. O diploma deverá ser entregue até o dia 31-07-2017, sob 
pena da não continuidade no curso. As cópias simples destes 
documentos deverão estar acompanhadas dos

originais para conferência;

DA INSCRIÇÃO
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
edital, sobre as quais não poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.

2. A inscrição será realizada pela Internet, no site http://
cursos.idpc.org.br/residencia no período entre 05 a 20-01-2017 
até as 23h59 (horário de Brasília).

3. A inscrição só será efetivada mediante o correto preen-
chimento da ficha de inscrição disponível no site, o pagamento 
da taxa no valor de R$250,00 e o envio do comprovante de 
pagamento da inscrição para o e-mail residenfcardio@idpc.org.
br até às 23h59 (horário de Brasília), do dia 20-01-2017.

4. O candidato portador de algum tipo de necessidade 
especial deverá, no ato da inscrição, indicar o tipo e grau da 
deficiência que apresenta, bem como a necessidade ou as 
condições especiais (quanto à impressão ou aplicação da prova) 
para submeter-se às provas. O candidato deverá enviar os com-
provantes e laudo médico, por sedex, com aviso de recebimento 
(AR) para o endereço Av. Dr. Dante Pazzanese, 500, Serviço de 
Educação Continuada, 7º andar – Ibirapuera, São Paulo, SP. Os 
comprovantes e laudo médico deverão chegar ao endereço até 
o dia 19-01-2017.

5. O candidato que não identificar ou deixar de especificar 
o tipo/condição ou necessidade especial na ficha de inscrição ou 
se seus comprovantes e laudo médico não chegarem à unidade 
no prazo estipulado, não terá sua necessidade atendida, seja 
qual for o motivo alegado.

6. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará 
sujeito à análise da viabilidade e razoabilidade do pedido.

7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante 
a realização das provas, além de solicitar, até o término das 
inscrições, atendimento especial para tal fim, deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finali-
dade e que será responsável pela guarda da criança. A candi-
data que não levar acompanhante não realizará as provas. Não 
haverá compensação do tempo de amamentação em favor da 
candidata. A solicitação do atendimento especial para amamen-
tação deverá ser feito com envio da solicitação para o e-mail do 
Programa: residenfcardio@idpc.org.br até o dia 20-01-2017 (até 
as 23h59 - horário de Brasília).

8. Para a inscrição os candidatos deverão preencher os 
seguintes requisitos:

a) ser brasileiro ou naturalizado;
b) quando do sexo masculino, ter cumprido as obrigações 

com o Serviço Militar;
c) ter votado na última eleição ou ter justificado nos termos 

da lei;
d) ter concluído a Graduação em Enfermagem até o 

momento da matrícula, devendo o curso e a instituição de ensi-
no ser reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC);

e) não receber remuneração laboral proveniente de relação 
empregatícia ou contratual com empresa pública ou privada 
vinculada ao SUS. O profissional da saúde residente deverá 
dedicar-se exclusivamente à Residência, não podendo desenvol-
ver outras atividades profissionais no período de sua realização 
(artigo 13, § 2º da Lei Federal 11.129/2005).

f) na eventualidade do futuro participante dos Programas 
de Residência em Enfermagem Cardiovascular ter vínculo 
empregatício com instituição pública ou privada, este deverá 
apresentar atestado expedido pelo empregador informando que 
o interessado não receberá salários ou outro

rendimento de qualquer natureza enquanto estiver matri-
culado no Programa de Residência em Enfermagem Cardio-
vascular.

9. Amparado pela Lei Estadual 12.782, de 20-12-2007, o 
candidato terá direito à redução de 50% do valor do pagamento 
da taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE seja estu-
dante regularmente matriculado em curso superior, em nível 
de graduação ou pós-graduação e receba remuneração mensal 
inferior a 2 (dois) salários mínimos vigentes no Estado de São 
Paulo ou esteja desempregado.

10. O procedimento da solicitação de redução da taxa 
de inscrição deverá ser feito pessoalmente nos dias 06 e 09 
/01/2017 das 8h às 15h30, na secretaria da Residência de Enfer-
magem, sita à Av. Dr. Dante Pazzanese, 500, Serviço de Educação 
Continuada, 7º andar – Ibirapuera, São Paulo, SP.

11. O candidato deverá apresentar os seguintes documen-
tos comprobatórios para solicitar esta redução:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
pública ou privada comprovando a sua condição estudantil.

b) comprovante de rendimento especificando receber remu-
neração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos vigentes no 
Estado de São Paulo.

c) declaração, por escrito, da condição de desempregado 
conforme o modelo disponível neste edital e no site: http://
cursos.idpc.org.br/residencia

d) cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social que contenham foto, qualificação civil e o último contrato 
de trabalho, com a correspondente anotação de saída anterior-
mente à inscrição no processo seletivo de que trata este edital.

12. O candidato que solicitar redução da taxa de inscrição 
deverá entrar em contato com a Instituição através dos telefones 
(11)5085-6076/ 6421 ou pelo e-mail residenfcardio@idpc.org.
br para verificar o resultado da solicitação no dia 10-01-2017 
das 8h às 12h.

13. O candidato que tiver a solicitação de redução de taxa 
indeferida poderá interpor recurso com solicitação de próprio 
punho em 11-01-2017, das 8h ás 12h, na av. Dr. Dante Pazzane-
se, 500, Serviço de Educação Continuada, 7º andar – Ibirapuera, 
São Paulo, SP.

14. O candidato indeferido que interpôs recurso deverá no 
dia 13-01-2017 das 8h às 12h verificar o resultado da análise do 
recurso, pelos telefones (11)5085-6076/6421 ou e-mail residen-
fcardio@idpc.org.br.

15. O candidato que tiver a solicitação da redução da taxa 
deferida deverá proceder à efetivação da inscrição, online até 
às 23h59 (horário de Brasília), do dia 20-01-2017 utilizando o 
código para o Boleto bancário que será fornecido junto com o 
deferimento da redução do valor da inscrição.

16. O candidato que após interposição de recurso tiver sua 
solicitação indeferida deverá efetivar a inscrição com o paga-
mento integral da taxa de inscrição online até às 23h59 (horário 
de Brasília), do dia 20-01-2017.

17. Não haverá devolução, da importância paga, mesmo 
que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção parcial ou 
integral de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual 
for o motivo alegado, exceto ao candidato amparado pela Lei 
Estadual 12.782, de 20-12-2007.

DO PROCESSO SELETIVO
18. O processo seletivo constará de avaliações realizadas 

em duas etapas:
1ª Etapa - Prova Escrita: objetiva e dissertativa;
2ª Etapa - a) Análise de Currículo, b) Prova prática-oral e 

Entrevista.
19. O candidato deverá a partir de 26-01-2017, consultar 

no site
http://cursos.idpc.org.br/residencia o Edital de Convocação 

para Primeira Fase – Prova Escrita, com a relação dos candidatos 
e local da prova.

20. A prova escrita de caráter eliminatório, será realizada 
no dia 30-01-2017, às 09 horas, com duração de 3 horas, no 
Auditório Décio Sylvestre Kormann (Auditório G) - 2º andar do 
prédio dos ambulatórios.

21. A prova escrita constará de 30 questões de múltipla 
escolha, com 5 (cinco) alternativas cada e 1 (uma) questão 
dissertativa. Serão abordados assuntos de conhecimentos gerais 
em saúde e específicos, conforme bibliografia sugerida.

Português, 1984.
• Kruger, G.O.. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Buenos Aires: 

Mundi, 5ª Edição, 1982.
• Malamed, S.F. Manual de anestesia local. Rio de Janeiro, 

5.ed, Rio de Janeiro:
Elsevier. 2005. 320p.
• Medeiros, P.J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e 

aproveitamento. São Paulo,
Livraria Santos, 2003.
• Medeiros, P.J.; Medeiros, P.P. Cirurgia Ortognática para 

Ortodontistas. São Paulo:
Santos, 2 ed, 2004. 330p.
• Miloro, M. et al. Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial 

de Peterson. São Paulo:
Santos, 2 ed, vol I e II, 2008.
• Misch, C.E. Implantes Dentários Contemporâneos, 2ª ed, 

São Paulo: Ed. Santos, 2000.
• Neville, W.B. et al. Patogia Oral & Maxilofacial. Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan,
1998.
• Peterson, L.J, Ellis III, E, Hupp Jr, Tucker, M.R. Cirurgia Oral 

e Maxilofacial
Contemporânea. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2005. 880p.
• Prein, J. et al. Manual of internal fixation in the cranio-

-facial skeleton: techiniques
recommended by the AO/ASIF Maxillofacial group . Ger-

many, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 1998.
• Regezi, J.; Sciubba, J. J.. Patologia Bucal. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1991.
• Rowe, J.; Willians, J. L.. Maxillofacial Injuries I-II. London: 

Churchill Livingstone, 1994.
• Sonis, S.T.; Fazio, R.C.; Fang, L. Medicina Oral. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara
Koogan. 1989. 497p.
• Topazian, R . G.; Goldberg, M. H.. Infecções Maxilofaciais 

e Orais. São Paulo; Santos,
1997. 650p.
Anexo 3- Pontuação do Curriculum vitae
Pontos
Estágio extracurriculares na área de CTBMF ou Patologia 

Oral
TOTAL: 3,0 pontos
Estágios extra-curriculares na área de Patologia Oral ou 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial em Instituição 
Pública, com carga horária mínima de 180 horas (1,5 pontos por 
certificado de estágio apresentado).

O certificado deverá ser assinado pelo Diretor da Instituição 
de realização do Estágio.

Atividade de pesquisa e iniciação científica na área de 
CTBMF ou Patologia Oral.

TOTAL: 7,0 pontos
Participação em grupos de pesquisa ou projetos de pesquisa 

regulares da instituição de ensino, obrigatoriamente com bolsas 
de iniciação científica com duração mínima de 02 semestres e 
com certificado/declaração expedita pelo orientador do grupo de 
pesquisa (1,0 ponto por participação)

Publicações em anais de congresso de temas na área de 
cirurgia

TOTAL: 2,0 pontos
Publicações na área de CTBMF ou Patologia Oral em revis-

tas/periódicos de circulação nacional que seja no mínimo Qualis 
B3 (segundo avaliação da CAPES) (0,5 ponto por publicação). 
Considera-se para efeito de contagem dos pontos carta de 
aceite do periódico.

Publicação na área de CTBMF ou Patologia Oral em revis-
tas/periódicos internacionais, que sejam no mínimo Qualis B3 
(segundo avaliação da CAPES) (1,5 pontos por publicação). 
Considera-se para efeito de contagem dos pontos carta de 
aceite do periódico.

 HOSPITAL SANTA TEREZA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Gerência de Recursos Humanos
 Comunicado
Processo Seletivo Programa de Aprimoramento Profissional 

- Pap 2017
Edital de Divulgação do Resultado da Segunda Fase – Entre-

vista e Análise de Currículo
O Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto da Coordenadoria 

de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, por meio 
da Comissão Especial do Processo Seletivo, instituída para o pre-
sente Certame, divulga o resultado das notas das Entrevistas e 
das Análises de Currículos dos candidatos realizados no período 
de 19/12 a 21-12-2016, referentes a Segunda Fase do Processo 
Seletivo 2017 do Programa de Aprimoramento Profissional – 
PAP – na área de Psicologia Clínica Institucional:

Nº Insc Nome RG Nota Entrevista Nota Currículo
002 Rita de Cássia Ferreira Francisco 28.797.571-X 48,00 

07,00
004 Érica Zampolo Miguel 30.997.623-6 52,00 11,00
005 Marina Conti Menegatti 40.292.193-8 41,00 06,00
008 Suelem Camila Garcia 48.581.851-6 54,00 05,00
009 Wellen Patricia Ruiz 48.239.965-X 68,00 15,00
010 Mirian Platti Barboza 48.168.878-1 62,00 09,00
De acordo com o edital de abertura de inscrições do Pro-

cesso Seletivo, o prazo para interposição de recurso será de 02 
(dois) dias úteis, contados a partir desta publicação. O recurso 
deverá ser entregue pessoalmente, no Hospital Santa Tereza de 
Ribeirão Preto, em 02 (duas) vias de igual teor (original e cópia), 
devidamente fundamentado e contendo: nome, nº de inscrição, 
nº do documento de identidade, nome do programa, endereço 
completo, nº de telefone(s) e email de contato, o mesmo deverá 
conter ainda o respectivo questionamento, embasamento, local, 
data e assinatura do candidato, conforme o Anexo IV publicado 
no Edital de Abertura de Inscrições.

 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE 
CARDIOLOGIA
 Comunicado
Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do Progra-

ma de Residência em Enfermagem Cardiovascular - 2017
A Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), faz saber que 
abrirá inscrições para seleção de candidatos a 6 (seis) vagas 
do Programa de Residência em Enfermagem Cardiovascular 
para 2017.

O Programa de Residência em Enfermagem constitui moda-
lidade de ensino de Pós-Graduação Lato sensu, caracterizado 
por ensino em serviço. A carga horária mínima de 5.760 horas 
será cumprida por meio de jornada de 60 horas semanais, sendo 
48 horas distribuídas em atividades práticas incluindo plantões 
(total de 4.608 horas) e 12 horas em atividades teóricas (total 
de 1.152 horas). O Programa será realizado no período de 
01-03-2017 a 28-02-2019, com dedicação exclusiva em período 
integral, incluindo atividades noturnas e aos finais de semana.

O Programa Residência em Enfermagem Cardiovascular 
terá por objetivo formar Enfermeiros qualificados para atuar na 
assistência à Saúde, como parte integrante da equipe multidis-
ciplinar, nos diferentes níveis de atenção preventiva, curativa, de 
recuperação e reabilitação, com competência técnico-científica 
e ético-política, contextualizadas no mundo do trabalho e com 
especificidade na área cardiovascular.

O candidato aprovado e matriculado receberá bolsa de 
estudo financiada pelo Ministério da Saúde, no valor de 
R$3330,43 que está sujeita aos descontos e retenções tributá-
rias e previdenciárias nos termos da lei. A execução do Programa 
estará condicionada ao financiamento das Bolsas de Estudo pelo 
Ministério da Saúde.

c) maior nota na entrevista
d) candidato com mais idade
9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Não serão fornecidos declarações ou atestados parciais 

de aprovação.
9.2 A matrícula dos candidatos aprovados é etapa obriga-

tória e será realizada no período de 30-01-2017 a 03-02-2017 
no Serviço de Recursos Humanos do Hospital Regional Dr. Osíris 
Florindo Coelho – Ferraz de Vasconcelos

9.3 A matrícula deverá ser realizada pelo próprio candidato 
ou por seu procurador legalmente constituído.

9.4 A assinatura do Termo de Compromisso será efetuada 
pelo candidato ou seu procurador legalmente constituído no 
momento da matrícula. O candidato que não assinar o Termo de 
Compromisso será considerado desistente.

9.5 Os candidatos aprovados com inscrição nos Conselhos 
Regionais de Odontologia de outros Estados terão que fazer sua 
inscrição secundária no Conselho de Odontologia do Estado de 
São Paulo.

9.6 Para efetivação da matrícula o candidato deverá entre-
gar a fotocópia dos documentos abaixo elencados, apresentados 
com os originais ou autenticados:

a) Título de Eleitor
b) Diploma de graduação em Odontologia ou Declaração 

de Participação em Cerimônia de Outorga de Grau, emitida por 
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.

c) Carteira do Conselho Regional de Odontologia ou Pro-
tocolo de Inscrição.

d) Duas fotografias recentes no tamanho 3x4.
9.7 O Certame habilitará o candidato a participar do 

Programa de Residência em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hos-
pital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho– Ferraz de Vasconcelos, 
porém na residência o aluno-residente poderá ser desligado do 
curso se não cumprir com suas obrigações acadêmicas ou des-
respeitar paciente, funcionário ou preceptor do curso.

9.8 O programa de residência em Cirurgia Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial do Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coe-
lho– Ferraz de Vasconcelos iniciará no dia 06-02-2017.

Ferraz de Vasconcelos, 26-12-2016.
Prof. Dr. Eduardo Vasques da Fonseca
Chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

-Facial
Anexo 1- Requerimento de Inscrição
Ilustríssimo Senhor
Prof. Dr. Eduardo Vasques da Fonseca
Coordenador da Residência em Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial
Do Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho– Ferraz de 

Vasconcelos
Eu, __________________________________________

_______________________,
R.G. nº ___________________, natural de 

_________________, Estado _________,
Nascido(a) aos ____ / _____/ _____, filho(a) de 

______________________________,
e de _________________________________________

_, tendo concluído o curso de Odontologia na(o) ___________
__________________________________________,

no ano de _____, requer de Vossa Senhoria sua inscrição 
para preenchimento de vaga à Residência em Cirurgia e Trau-
matologia Buco-Maxilo-Facial (R1).

Ferraz de Vasconcelos, ________ de ____________ de 
20__

____________________________________________
___

Endereço para correspondência:
_________________________________________ nº 

__________ Fone __________
Complemento ___________________ CEP ___________ 

Cidade ________________
Estado ___________ e-mail _____________________ 

Celular __________________
Anexo 2- Conteúdo Programático e Bibliografia Sugerida
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• ANATOMIA E FISIOLOGIA CRÂNIO-FACIAL
• AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA E EXAMES COMPLEMEN-

TARES
• EMERGÊNCIAS MÉDICAS
• ASSEPSIA, ANTISSEPSIA, ESTERILIZAÇÃO E BIOSSEGU-

RANÇA
• PRINCÍPIOS DE TÉCNICA CIRÚRGICA
• REPARAÇÃO TECIDUAL
• TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA
• ANESTÉSICOS E TÉCNICAS ANESTÉSICAS
• EXODONTIAS (DENTES INCLUSOS E ERUPCIONADOS)
• CIRURGIAS DO PERIAPICE
• CIRURGIAS COM FINALIDADE PROTÉTICA
• IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS
• INFECÇÕES MAXILOFACIAIS
• TRATAMENTO DAS SINUSOPATIAS
• BIÓPSIA
• AFECÇÕES DAS GLÂNDULAS SALIVARES
• CISTOS E TUMORES BUCO-MAXILO-FACIAIS
• NEURALGIA DO TRIGÊMEO
• AVALIAÇÃO INICIAL DO PACIENTE POLITRAUMATIZADO
• TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
• FRATURAS FACIAIS
• TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES DENTOFACIAIS
• TRATAMENTO DAS AFECÇÕES DA ARTICULAÇÃO TEMPO-

RO MANDIBULAR
• RECONSTRUÇÃO DA REGIÃO CRANIOMAXILOFACIAL
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