PROCESSO SELETIVO
PRECEPTORSHIP BUCO MAXILOFACIAL
PRÉ-REQUISITO:
São requisitos mínimos para participar do processo seletivo:
• Especialista em CTBMF;
• Atuar em consultório ou serviço odontológico.
COORDENAÇÃO: Dra. Luciana Zaffari
INSCRIÇÕES:
De 21/12/2020 a 29/01/2021, através do site ensinoepesquisa.santacasa.org.br.
Valor: R$ 200,00 (Duzentos reais).
DOCUMENTAÇÃO:
• Diploma de Graduação;
• Cópia do CRO;
• Currículo;
• Cópia do título de especialista;
NÚMERO DE VAGAS:
CURSO

Vagas

Preceptorship – Buco Maxilofacial

2

CARGA HORÁRIA: O curso terá coma carga horária de 20h semanal e totalizando 260h durante três meses.

HORÁRIOS:
CURSO

DIAS/HORÁRIOS

LOCAL

Práticas

Terça, quarta, quinta e sexta-feira e plantões

HSC e HDVS

Hound

Quarta-feira - 18h

On-line

PROCESSO SELETIVO:
Entrevista será on-line (data a ser divulgada aos inscritos);
RESULTADO DA SELEÇÃO, LISTA DE ESPERA E NOVAS CHAMADAS:
A partir do dia 10/02/2021 será divulgado no site, a lista dos candidatos selecionados como a lista de espera
ordenada.
Os candidatos em lista de espera poderão ser chamados a qualquer momento para realização da matrícula. A
chamada dos candidatos em lista de espera para realização da matrícula não é garantida em nenhuma hipótese.
A instituição se reserva no direito de encerrar a possibilidade de inscrição de candidatos em lista de espera a
qualquer momento por quaisquer motivos.
MATRÍCULA E DOCUMENTOS PARA A CONFIRMAÇÃO DE VAGA PELOS CANDIDATOS SELECIONADOS:
A matrícula dos candidatos selecionados será efetivada mediante:
Aceite de Contrato de Prestação de Serviços
Pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
Os candidatos selecionados deverão enviar via e-mail para Unidade de Ensino e Pesquisa os documentos
exigidos para confirmação da vaga no dia 11/02/2021, e-mail: ensinoepesquisa@santacasa.org.br.
Será considerado desistente o candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido.
•
•
•

Carteira de vacinação contendo, obrigatoriamente, as seguintes vacinas: Dupla adulto, Hepatite B,
Tríplice Viral e Varicela
1 foto 3x4
Seguro Contra Acidentes Pessoais

INVESTIMENTO DO CURSO
O curso pode ser pago em 03 (três) parcelas de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), perfazendo um total de R$
3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
DISPOSIÇÕES FINAIS
É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados deste processo através do website
https://ensinoepesquisa.santacasa.org.br
A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes neste
edital.
A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminarão o candidato
do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.
O aluno matriculado que faltar a primeira semana de aula, sem justificativa, poderá ser considerado desistente.
O simples pagamento da taxa de inscrição não garante a vaga para o curso em hipótese alguma. Sendo este
apenas um requisito para a seleção.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do curso.
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de
pagamento em duplicidade.

