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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA MODALIDADE RESIDÊNCIA EM 

ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE EM CIRURGIA E 

TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL  

Aprovado pela Resolução nº 1222 - CONSEPE, de 10 de dezembro de 

2014.  

 

EDITAL PPPG Nº  75/2014 
 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO torna público que estarão abertas, no período de 22 de 

Dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015 as inscrições da seleção para ingresso 

ao PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - 

RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL e faz 

saber que as condições estão contidas no presente Edital. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 A seleção será regida por este Edital, executada pela Residência em Área Profis-

sional da Saúde em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial e pela Comissão do 

Processo Seletivo, designada pela COREMU. 

1.2 A seleção de que trata este Edital compreenderá o exame de conhecimentos 

mediante aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser 

elaborada pela Comissão do Processo Seletivo.  

1.3 O Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Residência em 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA será desenvolvido nas 

Unidades do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, "Unidade 

Presidente Dutra" e "Unidade Materno Infantil", bem como na rede credenciada para 

este fim, obedecendo à programação da Coordenação do Programa de Residência em 

Área Profissional da Saúde - Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Facial - HUUFMA. 

1.4 O Programa terá a duração de três anos, com sessenta horas semanais, em 

regime de treinamento em serviço e carga horária teórica (Portaria Interministerial Nº 

1.077/2009). O residente deverá ter DEDICAÇÃO EXCLUSIVA à Residência, não 

podendo acumular a residência com qualquer outro vínculo (Lei 11.129, de 30 de 

junho de 2005).   

1.5 Os candidatos que ingressarem no Programa de Residência em Área Profissional 

da Saúde - Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA 
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farão jus a uma bolsa de acordo com o estabelecido pela CNRMS por meio da 

Portaria nº 1.111/GM/MS de 05 de julho de 2005.  

1.6 A bolsa está sujeita aos descontos e retenções tributárias e previdenciárias nos 

termos da lei.  

1.7 Ao matriculado do sexo masculino que tenha sido incorporado em Organização 

Militar das Forças Armadas por alistamento obrigatório será assegurada a vaga no 

período seguinte do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde - HUUFMA 

(Medida provisória 238 de 01 de fevereiro de 2005). Esta reserva não se aplica às 

mulheres, uma vez que estão isentas do serviço militar obrigatório (Parecer 

CGEPD/CONJUR/MEC65/2008 e Ofício Circular CGRS/DHRS/CESu/MEC76/2009).  

 

2. DO PÚBLICO ALVO E NÚMERO DE VAGAS:  

 

2.1. PÚBLICO ALVO  

 

Profissionais com diploma de Curso Superior em Odontologia.  

 

2.2. QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS  

 

Abaixo está descrito o número de vagas oferecidas no HUUFMA:  

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  CATEGORIAS  
NÚMERO DE 

VAGAS  

Cirurgia e Traumatologia  

Buco-Maxilo-Facial 

ODONTOLOGIA   02  

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1 A inscrição será efetuada somente via Internet, conforme procedimentos 

especificados a seguir.  

3.2 Acessar o endereço eletrônico www.concursos.ufma.br no período entre 22 de 

Dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015, até às 24 horas, observando o horário 

local de São Luís - MA.  

3.3 A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará por solicitação de 

inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  
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3.4 TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 300,00 (trezentos reais).  

3.5 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição somente por meio 

de boleto bancário em prol do Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Maranhão, pagável em toda a rede bancária.  

3.6 O boleto bancário estará disponível no mesmo endereço eletrônico 

www.concursos.ufma.br e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de 

inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-

line.  

3.7 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser 

efetuado até o dia 06 de janeiro de 2015, observando o horário de funcionamento 

bancário local de São Luís - MA. PAGAMENTOS APÓS ESTA DATA NÃO SERÃO 

ACEITOS PARA FINS DE VALIDAÇÃO.  

3.8 As inscrições efetuadas via internet, SOMENTE SERÃO ACATADAS após a 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO dentro da data 

estipulada no item 3.7.  

3.9 Informações complementares acerca das inscrições via internet estarão 

disponíveis no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br  

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO  

 

4.1 Ao inscrever-se no presente Concurso, o candidato expressa sua concordância 

com os termos deste Edital e atesta que preenche todos os requisitos nele exigidos. 

Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, qualquer 

alteração.    

4.2 É vetada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio 

eletrônico.  

4.3 É vetada a transferência do valor pago, a título de taxa para terceiros ou para 

outros processos seletivos.  

4.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) do candidato.  

4.5 Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos em fase de conclusão de 

curso de graduação, desde que, no ato da matrícula, apresentem os documentos 

exigidos (Ver item 12).  

4.6 As informações prestadas no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição 

via internet serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo à Comissão do 
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Processo Seletivo do direito de excluir da seleção aquele que não preencher o 

formulário de forma completa, correta e legível.  

 

4.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será recolhido em prol do 

HUUFMA, através de boleto bancário. NÃO será devolvido, salvo em caso de 

cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.  

 

4.8 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os 

candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no 

Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008.  

4.8.1 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:  

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007;    

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 

de junho de 2007.  

4.8.2 O candidato deverá declarar, no período de 22 de Dezembro a 26 de 

dezembro de 2014, seu interesse em concorrer à isenção de pagamento de taxa, 

devendo digitar o número do Número de Inscrição Social (NIS) na Ficha de 

solicitação de Inscrição on-line.  

4.8.3 O Núcleo de Eventos e Concursos-NEC/UFMA consultará o órgão gestor do 

CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.  

4.8.4 As informações prestadas durante a inscrição, referentes à isenção de taxa, 

serão de inteira responsabilidade do candidato, estando ele sujeito às sanções 

previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do 

Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.  

4.8.5 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato 

que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;   

b) fraudar e/ou falsificar documentação;   

c) não observar a forma e o prazo estabelecidos no item 4.9.2 deste Edital.  

4.8.6 A relação provisória dos candidatos que obtiveram deferimento do pleito de 

isenção de cobrança será divulgada no endereço eletrônico 

www.concursos.ufma.br, no site do Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão, bem como no quadro de avisos da sala do Programa de 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - HUUFMA, no dia 29 de 

dezembro de 2014.  

4.8.7 O recurso contra o indeferimento do pleito de isenção de cobrança deverá ser 

exercitado nos dias 30 de dezembro de 2014 e 02 de janeiro de 2015, devendo 

ser apresentado no Núcleo de Eventos e Concursos, via Divisão de Expedientes e 

Protocolo e Arquivo (DEPA) da Universidade Federal do Maranhão, localizado na 
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Avenida dos Portugueses, 1966, Cidade Universitária, Bacanga (Próximo à Caixa 

Econômica Federal), nos horários das 08h às 12h e das 14h às 17h (horário local 

de São Luís – MA).  

4.8.8 A relação final dos candidatos que obtiverem deferimento do pleito de isenção 

de cobrança será publicada no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br, no 

site do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, bem como no 

quadro de avisos da sala do Programa de Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde - HUUFMA, no dia 05 de janeiro de 2015.  

 

4.9 O candidato cujo pedido de isenção tiver sido indeferido deverá efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição até 06 de janeiro de 2015, obedecendo a horário 

bancário local de São Luís - MA. Pagamentos após esta data, não serão aceitos para 

fins de validação da inscrição.  

4.10 As informações prestadas, bem como a documentação apresentada serão de 

inteira responsabilidade do candidato, podendo responder, a qualquer momento, por 

crime contra fé pública, o que acarretará em sua eliminação do processo seletivo.  

4.11 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado nos locais de realização da prova.  

4.12 O candidato, portador de algum tipo de necessidade especial que exija condições 

personalizadas (quanto à impressão ou aplicação da prova) deverá preencher 

formulário disponível no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br (Anexo I). Este 

formulário deverá ser entregue acompanhado do laudo médico que justifique o 

atendimento especial solicitado, no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de 

janeiro de 2015, impreterivelmente, para o Núcleo de Eventos e Concursos da UFMA, 

via Divisão de Expedientes e Protocolo e Arquivo (DEPA) da UFMA, localizado na 

Avenida dos Portugueses, 1966, Cidade Universitária, Bacanga (Próximo à Caixa 

Econômica Federal), nos horários das 08h às 12h e das 14h às 17h (horário local de 

São Luís – MA).  Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de 

força maior julgados pela Comissão do Processo de Seleção e nos que forem de 

interesse da Administração Pública. A solicitação de condições especiais será 

atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.  

4.12.1 O laudo médico valerá somente para esta seleção e não será devolvido ao 

candidato.  

4.12.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 

prova, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar um 

acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será 

responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não 

realizará a prova.  

4.12.3 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido 

será divulgada no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br, no site do 

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão,bem como no quadro 

http://www.concursos.ufma.br/
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de avisos da sala do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

- HUUFMA, no dia 07 de janeiro de 2015.  

4.12.4 Caberá recurso para a Comissão do Processo Seletivo, devidamente 

fundamentado, contra o indeferimento do atendimento especial, dentro de 02 (dois) 

dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da divulgação do deferimento 

do atendimento especial, formulado em 02 (duas) vias, interposto no Departamento 

de Expediente, Protocolo e Arquivo – DEPA localizado na Avenida dos 

Portugueses, 1966, Cidade Universitária, Bacanga (Prédio Castelão - próximo à 

Caixa Econômica Federal), das 8h às 12h e das 14h às 17h horas, que recebendo 

a primeira via, por servidor designado para essa finalidade, certificará na segunda, 

a data e horário do seu recebimento. Documentos enviados via sedex serão 

aceitos, desde que o carimbo dos correios esteja dentro do prazo estipulado.  

4.12.5 A decisão dos recursos quanto ao indeferimento do atendimento especial 

será divulgada no dia 12 de janeiro de 2015, no endereço eletrônico 

www.concursos.ufma.br, no site do Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão, bem como no quadro de avisos da sala do Programa de 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - HUUFMA.  

 

4.13 O candidato ao inscrever-se no processo seletivo, estará declarando sob as 

penas da lei que, no ato da matrícula, irá satisfazer todas as condições exigidas neste 

edital para cursar o Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - 

Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA. 

4.14 A inscrição e aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da 

matrícula do candidato no Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - 

Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA. Tal efetivação 

estará condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios exigidos no ato 

da matrícula, ver item 12.2. Caso deixe de fazer integralmente, será automaticamente 

excluído do processo seletivo.  

 

5. DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  

 

5.1 A confirmação de inscrição será feita via Internet, disponibilizada no endereço 

eletrônico www.concursos.ufma.br, 1966, Cidade Universitária, Bacanga, no site do 

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão em 14 de janeiro de 

2015, sendo de responsabilidade EXCLUSIVA do candidato a obtenção desse 

documento. 

5.1.1 Ao imprimir a confirmação de inscrição, o candidato deverá fazer a 

conferência de todos os dados. Caso haja alguma divergência com os dados 

constantes no formulário de inscrição ou o candidato não consiga imprimir a 

confirmação de inscrição, este deverá entrar em contato com o Núcleo de Eventos 

http://www.concursos.ufma.br/
http://www.concursos.ufma.br/
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e Concursos da Universidade Federal do Maranhão em até 48 horas, antes da 

realização da prova, a fim de regularizar sua situação.  

5.1.2 Caberá recurso para a Comissão do Processo Seletivo, devidamente 

fundamentado, contra o indeferimento de inscrições, dentro de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir do dia subsequente ao da divulgação do deferimento das 

inscrições, formulado em 02 (duas) vias, interposto no Departamento de 

Expediente, Protocolo e Arquivo – DEPA localizado na Avenida dos Portugueses, 

1966, Cidade Universitária, Bacanga (Prédio Castelão - próximo à Caixa 

Econômica Federal), das 8h às 12h e das 14h às 17h horas, que recebendo a 

primeira via, por servidor designado para essa finalidade, certificará na segunda, a 

data e horário do seu recebimento. Documentos enviados via sedex serão aceitos, 

desde que o carimbo dos correios esteja dentro do prazo estipulado.  

5.1.3 A divulgação do deferimento das inscrições após recurso será no dia 19 de 

janeiro de 2015, no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br, no site do 

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão.  

 

5.2 A divulgação dos locais de prova será feita via Internet, disponibilizada no 

endereço eletrônico www.concursos.ufma.br a partir de 21 de janeiro de 2015, 

sendo de responsabilidade EXCLUSIVA do candidato à obtenção desse documento 

que deverá se certificar, com a devida atenção, do local onde fará a prova.  

 

6. DA SELEÇÃO  

6.1O Processo Seletivo se dará em uma única etapa, de caráter eliminatório e 

classificatório. 

6.2 A seleção consiste de uma prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de 

múltipla escolha, sendo 40 (quarenta) de conhecimento específico, 7 (sete) referente 

ao sistema único de saúde - SUS e 3 (três) de ética e bioética, respectivamente, 

conforme conteúdo programático e referencial bibliográfico constante do Anexo II 

(www.concursos.ufma.br); 

6.3 Será eliminado o candidato que não acertar no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

das questões.  

 

7. REALIZAÇÃO DA PROVA  

 

7.1 A prova terá início às 9h (nove horas) do dia 08 de fevereiro de 2015, com 

duração improrrogável de 03h (três horas), no local a ser divulgado no dia 21 de 

janeiro de 2015 no endereço eletrônico (www.concursos.ufma.br)  

7.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com 

antecedência mínima de 1h (uma hora) e portando caneta esferográfica de cor azul ou 

preta.   

http://www.concursos.ufma.br/
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7.3 O ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova só será permitido no 

horário estabelecido, mediante apresentação de documento de identidade original 

(Registro Geral, Carteira do Conselho Regional do curso específico ou Carteira de 

Motorista). Este deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, 

a identificação do candidato e de sua assinatura.  

7.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da 

prova, documento de identidade original (Registro Geral, Carteira do Conselho 

Regional do curso específico ou Carteira de Motorista), por motivo de perda, furto ou 

roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial, expedido há, no máximo 30 dias, ocasião em que será submetido à 

identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de 

impressão digital em formulário próprio.  

7.5 A identificação especial será exigida também, ao candidato cujo documento de 

identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.  

7.6 No dia da realização das provas, na hipótese do nome do candidato não constar 

nas listagens oficiais, o NEC/UFMA procederá à inclusão do candidato, mediante 

apresentação de boleto bancário pago. A inclusão de que trata este item será 

realizada de forma condicional e será analisada pela Comissão do Processo Seletivo 

com intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição.  

7.7 Iniciada a prova, o fiscal de sala poderá, se assim for necessário, colher as 

impressões digitais dos candidatos presentes, para posterior confirmação pericial.  

7.8 O Núcleo de Eventos e Concursos da Universidade Federal do Maranhão poderá, 

a qualquer momento, proceder à revista pessoal dos candidatos por meio da utilização 

de detector de metais, visando o bom andamento do Processo Seletivo.  

7.9 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, repetição da prova ou prorrogação 

do tempo previsto para sua realização.  

7.10 O candidato declara plena concordância com as disposições do presente Edital, 

inclusive quanto às datas e horários de realização da prova, não podendo delas 

discordar, ainda que presentes motivação do credo religioso.  

7.11 Não serão admitidas rasuras ou mais de uma opção por questão assinalada no 

gabarito, hipótese em que tal questão será anulada.  

7.12 As provas serão lacradas em conjunto, em envelope único, em quantidade 

correspondente ao número de candidatos por sala, além da reserva técnica.  

7.13 Os gabaritos serão lacrados em conjunto, em envelope único, em quantidade 

correspondente ao número de candidatos por sala.  
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7.14 Ao final da aplicação das provas os gabaritos serão lacrados em envelopes que 

deverão ser rubricados, assim com a Ata de Sala, pelos 2 (dois) últimos candidatos 

que estiverem na sala.  

7.15 Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do local, data e horário 

determinado, salvo em casos especiais julgados pelo Núcleo de Eventos e 

Concursos/UFMA, situações em que deverão ser entregues solicitações para 

realização de prova em local diferente do indicado acompanhado exposição de 

motivos e laudos comprobatórios.  

7.16 Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

a) Faltar ou apresentar-se após o horário estabelecido, ver itens 7.1 e 7.2;  

b) Portar na sala de realização das provas ou utilizar qualquer tipo de 

equipamento eletrônico ou de comunicação, bem como protetor auricular 

durante a realização das provas;  

c) Se comunicar com outro candidato ou com pessoas estranhas durante a 

realização das provas;  

d) Portar na sala de realização das provas livros ou realizar consulta bibliográfica 

de qualquer espécie;  

e) Estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie;  

f) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;  

g) Não permitir a coleta de sua impressão digital, caso necessário;  

h) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal;  

i) Que venha a tumultuar a realização das provas, situações em que responderá 

na forma da lei.  

 

7.17 O candidato deverá evitar levar para o local de realização da prova quaisquer 

objetos, tais como, bolsa, boné, relógio, máquina calculadora, rádio, telefone celular 

ou similares. Não será permitido o manuseio de tais objetos durante a realização da 

prova, devendo estes ser recolhidos em saco plástico fornecido ao candidato no 

momento de sua entrada na sala onde fará a prova. 

7.18 O candidato receberá o Caderno de Provas e a Folha de Resposta para registro 

das respostas das provas de questões objetivas, na qual constarão: 

a) Nome do candidato; 

b) Número do Registro Geral de Identidade; 

c) Número de inscrição no Processo Seletivo; 

 

7.19 O candidato deverá assinalar apenas uma resposta, em cada questão, usando 

caneta de tinta azul ou preta. 

7.20 Para efeito do processamento dos resultados das provas de questões objetivas, 

só serão consideradas as respostas quando assinaladas pelo candidato na Folha de 

Respostas, fornecida pelo NEC/UFMA. 
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7.21 Na averiguação da Folha de Respostas, não serão computadas questões não 

assinaladas e nem questões que contenham mais de uma resposta ou rasuras. 

7.22 A Folha de Respostas será distribuída aos candidatos somente após ter 

decorrido uma hora do início das provas. 

7.23 O candidato só poderá levar o Caderno de Provas a partir das 11h30min, após 

entregar sua Folha de Respostas ao fiscal de sala. 

7.24 A marcação da Folha de Respostas deverá ser feita com caneta esferográfica, 

escrita grossa, preta ou azul. O candidato deve preencher completamente e com 

firmeza todo o alvéolo, sem ultrapassar o seu contorno. 

7.25 É de inteira responsabilidade do candidato marcar corretamente a Folha de 

Respostas, que não poderá ser substituída em caso de marcação errada ou quando 

danificada pelo candidato. 

7.26 A Folha de Respostas marcada incorretamente, amassada, dobrada ou 

danificada pelo candidato, poderá não ser lida na sua totalidade pela leitora óptica, 

podendo resultar na eliminação do candidato. 

7.27 Iniciada a prova, o candidato não poderá ausentar-se da sala. O Coordenador do 

Setor poderá autorizar a saída do candidato, durante o horário de realização da prova, 

acompanhado por um fiscal, apenas nos seguintes casos:  

a) Para atendimento médico de urgência; 

b) Para fazer uso de banheiro;  

c) Para amamentação, no caso de lactante;  

d) Após ter recebido sua Folha de Respostas, tê-la preenchido e identificado, 

dando-a como concluída, bem como ter assinado a Lista de Frequência.  

 

7.28 Ao terminar as provas, o candidato entregará ao fiscal a Folha de Respostas e, 

se for o caso, o caderno de provas. 

 

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DESEMPATE 

 

8.1 Serão SELECIONADOS os candidatos que obtiverem as maiores notas, de acordo 

com as vagas, respeitada a nota mínima de 50% (cinquenta por cento). 

8.2 Em caso de anulação de alguma questão da prova objetiva, o seu valor será 

computado em favor de todos os candidatos presentes ao certame.  

8.3 No caso de empate em notas serão adotados os seguintes critérios para 

desempate, aplicados sucessivamente:  

a) Maior pontuação das notas obtidas nas questões das áreas específicas;  

 

b) Maior idade considerando dia, mês e ano de nascimento. 
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9. DOS RESULTADOS  

 

9.1 O gabarito oficial provisório e os cadernos de provas serão divulgados no dia 09 

de fevereiro de 2015, a partir das 09h (nove horas), na rede mundial de 

computadores no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br, bem como no 

quadro de avisos da sala do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde - HUUFMA.  

 

9.1.1 Caberá recurso para a Comissão do Processo Seletivo contra questões 

entendidas como equivocadas, incorretamente formuladas ou contra as opções 

consideradas como corretas no gabarito oficial provisório, sendo devidamente 

fundamentado, considerando apenas o referencial bibliográfico indicado (ver item 

6.2). Sua interposição deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a 

partir do dia subsequente ao da divulgação do gabarito oficial provisório, 

formulado em 02 (duas) vias, interposto no Departamento de Expediente, 

Protocolo e Arquivo – DEPA localizado na Avenida dos Portugueses, 1966, 

Cidade Universitária, Bacanga (Prédio Castelão - próximo à Caixa Econômica 

Federal), das 8h às 12h e das 14h às 17h horas, que recebendo a primeira via, 

por servidor designado para essa finalidade, certificará na segunda, a data e 

horário do seu recebimento. Anexado a este recurso deverá constar com cópia da 

bibliografia utilizada para sua fundamentação, Documentos enviados via sedex 

serão aceitos, desde que o carimbo dos correios esteja dentro do prazo 

estipulado.  

 

9.2 A decisão dos recursos acompanhado das justificativas das alterações do gabarito 

oficial provisório além do gabarito oficial definitivo e da listagem de classificação dos 

candidatos será divulgada no dia 19 de fevereiro de 2015, no endereço eletrônico 

www.concursos.ufma.br, no site do Hospital Universitário da Universidade Federal 

do Maranhão, bem como no quadro de avisos da sala do Programa de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde - HUUFMA, e em jornal de grande circulação do 

Estado.  

 

9.2.1 Caberá recurso para a Comissão do Processo Seletivo, devidamente 

fundamentado, contra ordem de classificação entendida como equivocada, dentro 

de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da divulgação da 

listagem de classificação, formulado em 02 (duas) vias, interposto no 

Departamento de Expediente, Protocolo e Arquivo – DEPA localizado na Avenida 

dos Portugueses, 1966, Cidade Universitária, Bacanga (Prédio Castelão - próximo 

à Caixa Econômica Federal), das 8h às 12h e das 14h às 17h horas, que 

recebendo a primeira via, por servidor designado para essa finalidade, certificará 

na segunda, a data e horário do seu recebimento. Documentos enviados via 

http://www.concursos.ufma.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de  21 /10/1966 – São Luís - Maranhão.  

 

 
 
 
 

Pró - Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação   
Hospital Universitário da UFMA 
Diretoria Adjunta de Ensino, Pesquisa e Extensão  

sedex serão aceitos, desde que o carimbo dos correios esteja dentro do prazo 

estipulado.  

 

9.3 A decisão dos recursos quanto à listagem de classificação será divulgada no dia 

24 de fevereiro de 2015, no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br bem como 

no quadro de avisos da sala do Programa de Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde – HUUFMA, e em jornal de grande circulação do Estado.  

9.4 A classificação será por ordem decrescente de pontuação, por área pretendida. O 

resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 24 de fevereiro de 2015, a 

partir das 09h (nove horas), na rede mundial de computadores no endereço eletrônico 

www.concursos.ufma.br, no site do Hospital Universitário da Universidade Federal 

do Maranhão, bem como no quadro de avisos da sala do Programa de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde - HUUFMA, além do Diário Oficial da União e em 

jornal de grande circulação do Estado.  

 

10. DOS RECURSOS  

 

10.1 O recurso só poderá ser feito pessoalmente pelo candidato, ou por procuração, 

na forma da lei, mediante entrega do respectivo mandado e apresentação do 

documento de identidade legal do procurador.  

10.2 Os recursos deverão ser digitados e assinados pelo candidato impetrante ou por 

seu procurador legal.  

10.3 Quanto aos casos de recursos previstos no item 9.1.1, cada questão deverá ser 

apresentada em folha separada, identificada conforme modelo constante no Anexo III 

(www.concursos.ufma.br).  

10.3.1 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada questão, devidamente 

fundamentado.  

 

10.4 Quanto aos casos de recursos previstos no item 9.2.1, deverá ser apresentada 

justificativa e anexada cópia da listagem de classificação especificamente da área de 

concentração pretendida, conforme modelo constante no Anexo IV 

(www.concursos.ufma.br). 

10.5 Os documentos enviados via sedex serão aceitos, desde que o carimbo dos 

Correios esteja dentro da data estipulada.  

10.6 Não será aceito recurso enviado via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do 

prazo.  

10.7 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e/ou 

recursos de recursos.  
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10.8 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.  

10.9 Recursos cujo teor desrespeite a idoneidade moral dos componentes da 

Comissão do Processo Seletivo serão julgados improcedentes, sem exame do mérito, 

sem prejuízo de apuração de responsabilidades daqueles que Ihes deram causa.  

 

11. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA MATRÍCULA NO PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - RESIDÊNCIA EM 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL – HUUFMA 

 

11.1 Estar em dia com as obrigações eleitorais.  

11.2 Estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidato do sexo 

masculino.  

11.3 Possuir diploma de graduação em odontologia, ver itens 2.1 e 4.6, emitido por 

Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.  

11.4 Apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da matrícula, 

conforme item 12.2, subitens de a até h.  

 

 

12.  DA MATRÍCULA E POSSE  

 

12.1 A matrícula dos candidatos selecionados será efetuada junto à Secretaria do 

Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - HUUFMA, no período 

de 26 e 27 de fevereiro de 2015, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, 

conforme horário local de São Luís - MA.  

12.2 A matrícula para admissão no Programa de Residência em Área Profissional da 

Saúde - Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA 

poderá ser feita pessoalmente ou por procuração, na forma da lei, mediante entrega 

do respectivo mandado e apresentação do documento de identidade legal do 

procurador além do fornecimento de todas as informações solicitadas e dos seguintes 

documentos:  

a) Formulário de Inscrição corretamente preenchido e assinado (em modelo 

fornecido no momento da inscrição online no endereço eletrônico 

www.concursos.ufma.br) no qual o candidato formalizou para concorrer às 

vagas existentes para o Programa de Residência em Área Profissional da 

Saúde - Área de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais - HUUFMA;  

b) Duas fotos 3x4 (recentes e coloridas);  

c) Termo de compromisso assinado atestando disponibilidade para dedicação 

exclusiva para o Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - 
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Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA (em 

modelo fornecido no momento da matrícula);  

d) Número do PIS/PASEP;  

e)  Ficha para cadastro no Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos – SIAPE (fornecido no momento da matrícula) que solicita dentre 

outras informações Grupo Sanguíneo e Fator Rh; 

f) Carteira de trabalho; 

g)  Dados bancários de São Luís, preferencialmente conta corrente do Banco do 

Brasil ou Caixa Econômica; 

h)  Fotocópia dos seguintes documentos acompanhados dos originais:  

1. Carteira de Identidade;  

2. Título de Eleitor e comprovação de regularidade junto à Justiça Eleitoral;  

3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

4. Certificado Militar (sexo masculino);  

5. Registro profissional (Conselho de Classe) do Maranhão ou Declaração 

emitida pelos respectivos Conselhos atestando solicitação do Registro no 

Maranhão;  

6. Diploma de graduação em odontologia emitido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação (FRENTE e VERSO).   

 

12.3 O candidato selecionado que, no ato da matrícula, não possuir o número do 

PIS/PASEP ou conta bancária deverá solicitar uma declaração atestando classificação 

no processo seletivo do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - 

Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA para, em 

seguida, solicitar a emissão deste número junto ao Banco do Brasil S.A. e a abertura 

de conta em qualquer agência bancária do Banco do Brasil S. A. 

12.4 O candidato selecionado que, no ato da matrícula, não possuir Registro 

profissional no Maranhão ou declaração emitida pelos respectivos Conselhos no 

Maranhão atestando solicitação do Registro terá até o dia 30 de junho de 2015 para 

entrega do Registro profissional emitido pelo Conselho de Classe específico de sua 

categoria profissional no Estado do Maranhão. A desobediência deste prazo implicará 

em desligamento automático do candidato.  

12.5 O candidato selecionado que, no ato da matrícula, não possuir Diploma de 

graduação poderá apresentar certidão ou declaração de conclusão de curso de 

graduação. Neste caso, o candidato selecionado terá até o dia 30 de julho de 2015 

para entrega de fotocópia do Diploma de graduação emitido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação (FRENTE e VERSO), acompanhado do 

original. A desobediência deste prazo implicará em desligamento automático do 

candidato.  
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12.6 Para os casos em que não forem apresentados os documentos originais no 

momento da matrícula deverão ser entregues cópias autenticadas dos documentos 

solicitados (ver item 12.2).  

12.7 A desatenção e o não comparecimento do candidato aprovado e selecionado 

dentro dos prazos contidos no item 12.1 ou não apresentação de todos os 

documentos exigidos no item 12.2 ensejará em sua desistência do processo seletivo.  

12.8 O Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Residência em 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA terá início no dia 02 de 

março de 2015, salvo motivo de força maior, ocasião em que será dada posse aos 

candidatos matriculados.  

12.9 O candidato que realizar matrícula e que não comparecer no dia do início do 

Programa terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do início do 

Programa para fazê-lo.  

12.10 Será considerado desistente:  

a) o candidato que não cumprir o previsto no item 12.4 e 12.5;  

b) o candidato que não cumprir o previsto nos itens 12.7 e 12.9;  

c) o candidato que tomar posse e durante os trinta primeiros dias, faltar três dias 

consecutivos, sem justificativa legal.  

 

12.11 Os candidatos brasileiros com curso de graduação em odontologia no exterior 

deverão, no ato da matrícula, além dos documentos listados no item 12.2, apresentar 

CÓPIA E ORIGINAL DO DIPLOMA REVALIDADO por Universidade Pública Brasileira, 

na forma da lei. 

 

12.12 Os candidatos estrangeiros deverão, no ato da matrícula, além dos documentos 

listados no item 12.2, apresentar cópia e original dos seguintes documentos:  

a) Documento de identificação emitido no Brasil e do passaporte;  

b) Visto de permanência definitiva no Brasil;  

c) Proficiência em Língua Portuguesa - CELPE - Brasil;  

d) Diploma Revalidado por Universidade Pública Brasileira.  

 

13. DA CONVOCAÇÃO DOS EXCEDENTES  

 

13.1 Em caso de desistência, desligamento ou abandono do Programa de Residência 

em Área Profissional da Saúde - Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial - HUUFMA por residente do primeiro ano, a vaga poderá ser preenchida 

até trinta (30) dias após o início do Programa, observando-se rigorosamente a ordem 

de classificação (Resolução CNRMS N.º 03, de 16 de abril de 2012).  

13.2 Os excedentes serão convocados obedecendo a ordem rigorosa de classificação, 

por listagem divulgada no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br, no site do 

http://www.concursos.ufma.br/
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Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão e em jornal de grande 

circulação do Estado.  

13.3 A matrícula e a posse dos candidatos excedentes convocados serão efetuadas 

junto à Secretaria do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - 

HUUFMA, no horário local de São Luís - MA das 08h às 12h e das 14h às 17h. O 

comparecimento espontâneo do candidato suprirá a necessidade de sua convocação.  

13.4 A desatenção e o não comparecimento do candidato excedente convocado 

dentro dos prazos estabelecidos ou não apresentação de todos os documentos 

exigidos no item 12.2 ensejará em sua DESISTÊNCIA do processo seletivo, e 

consequente convocação do próximo candidato excedente.  

13.5 Os excedentes convocados deverão apresentar-se junto à Secretaria do 

Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - HUUFMA para 

efetuar sua matrícula no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da 

divulgação da convocação no endereço eletrônico www.concursos.ufma.br. 

 

14. CRONOGRAMA  

 

ETAPA  PRAZO  HORÁRIO*  

Período de inscrições  22 de dezembro de 2014 a 05 de 

janeiro de 2015  

Até 24h  

Pagamento das inscrições  Até 06 de janeiro de 2015  Horário 

bancário 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição  22 de dezembro a 26 de 

dezembro de 2014  

Até 18h 

Divulgação provisória do deferimento de 

isenção de taxa da inscrição  

29 de dezembro de 2014  A partir das 9 

horas  

Recurso contra o indeferimento de isenção 

de taxa da inscrição  

30 de dezembro de 2014 e 02 de 

janeiro de 2015 

08h-12h  

14h-17h  

Divulgação do resultado final do deferimento 

de isenção de taxa da inscrição 

05  de Janeiro de 2015  A partir das 9 

horas  

Pagamento da taxa de inscrição pelos 

candidatos cujo pedido de isenção tiver sido 

indeferido  

Até 06 de janeiro de 2015 Horário 

bancário 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de  21 /10/1966 – São Luís - Maranhão.  

 

 
 
 
 

Pró - Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação   
Hospital Universitário da UFMA 
Diretoria Adjunta de Ensino, Pesquisa e Extensão  

Solicitação de atendimento especial  22 de dezembro 2014 a 05  de  

janeiro de/2015  

08h-12h  

14h-17h  

Divulgação de deferimento do atendimento 

especial  

07 de janeiro de 2015  Até 18h 

Recurso contra o indeferimento do 

atendimento especial  

08 e 09 de  janeiro de 2015  08h-12h  

14h-17h  

Divulgação de deferimento do atendimento 

especial após recurso  

12  de janeiro de 2015  Até 18h 

Divulgação do deferimento das inscrições 14  de janeiro de 2015 Até 18h 

Recurso contra o indeferimento de inscrições   15 e 16 de janeiro de 2015 08h-12h  

14h-17h  

Divulgação do deferimento das inscrições 

após recurso  

19 de janeiro de 2015 Até 18h 

Divulgação dos locais de prova  21 de janeiro de 2015 Até 18h 

Realização da prova  08 de fevereiro de 2015  09h-12h 

Divulgação do gabarito oficial provisório e 

dos cadernos de provas 

09 de fevereiro de 2015  A partir das 

09h 

Interposição de recursos  10 e 11 de fevereiro de 2015 08h-12h  

14h-17h  

Divulgação da decisão dos recursos 

acompanhado das justificativas das 

alterações do gabarito oficial provisório, além 

da divulgação do gabarito oficial definitivo e 

da listagem de classificação dos candidatos.  

 

19 de fevereiro de 2015 

A partir das 

09h 

Interposição de recursos contra a listagem de 

classificação  

20 e 23 de fevereiro de 2015 08h-12h  

14h-17h  

Divulgação do resultado final da seleção e da 

listagem de classificação após recurso  

24  de fevereiro de 2015  A partir das 

09h 
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Período de matrícula dos aprovados no 

processo seletivo  

26 e 27  de fevereiro de 2015 08h-12h  

14h-17h  

Início do ano letivo  02 de março de 2015  09h  

Convocação de excedentes  Até 01 de abril de 2015 08h-12h  

14h-17h  

 

* Observando o horário local de São Luís - MA.  

 

 

15. DA RESERVA DE VAGAS PARA SERVIÇO MILITAR  

 

15.1 Serão reservadas vagas para os candidatos selecionados, do sexo masculino, que forem 

convocados para o Serviço Militar, desde que obedecidas às disposições previstas na 

Resolução CNRM n° 01/2005, de 11 de janeiro de 2005.  

 

 

16. DA BOLSA DE ESTUDOS  

 

16.1 Os Residentes oficialmente matriculados iniciarão suas atividades no Programa de 

Residência em Área Profissional da Saúde - Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial - HUUFMA em 02 de março de 2015 e terão direito a:  

a) 01 Bolsa de Estudo, do Ministério da Educação, no valor bruto de R$ 2.976,26(Dois mil, 

novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), por 36 meses;  

b) Férias de 30 (trinta) dias por ano (Resolução CNRMS Nº03/2011);  

c) Alimentação no refeitório do HUUFMA.  

 

17. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA  

 

17.1 A programação, supervisão e avaliação do Programa de Residência em Área Profissional 

da Saúde - Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA são de 

responsabilidade da Coordenação do Programa e da COREMU, em consonância com os 

dispositivos propostos pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS - Brasília-DF).  

 

 

18. OUTRAS INFORMAÇÕES  

 

18.1 O concurso perderá sua validade 60 dias após o início do Programa de Residência em 

Área Profissional da Saúde - Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - 

HUUFMA (ver item 12.8) e, consequentemente, todo o material nele utilizado será destruído.  

18.2 O conteúdo completo do Edital PPPG Nº 75/2014 estará disponível no site 

www.concursos.ufma.br. Quaisquer esclarecimentos relativos à aplicabilidade do presente 

Edital serão obtidos na Secretaria do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em 

http://www.concursos.ufma.br/
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Saúde - HUUFMA, Hospital Universitário Unidade Presidente Dutra, 4ª andar, Rua Barão de 

Itapary, 227, Centro, São Luis (MA), (98) 2109-1223, 2109-1092 ou no Núcleo de Eventos e 

Concursos da Universidade Federal do Maranhão, localizado na Avenida dos Portugueses, 

1966, Cidade Universitária, Bacanga (Prédio Castelão - próximo à Caixa Econômica 

Federal), (98)32728067 e (98)32728066, no horário de 08h às 12h e 14h às 17h.   

 

 

 

 

São Luís (MA), 19 de dezembro de 2014.  

 

 

 

Prof Dr Fernando Carvalho Silva 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  
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EDITAL PPPG Nº  75/2014 

Anexo I  

 

Modelo de Formulário para Solicitação de Atendimento Especial  

 

Processo Seletivo: Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Residência 

em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA 

 

Nome do candidato:  

Registro Geral:  

CPF:  

N° de Inscrição:  

Categoria Profissional:  

Área de Concentração:  

 

 

Tipo de necessidade especial:  

 

 

Condições personalizadas necessárias (quanto à impressão ou aplicação da 

prova):  

 

 

 

Data:   

 

Assinatura:  

 

 

 

Observação: Anexar laudo médico que justifique o atendimento especial 

solicitado.  
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EDITAL PPPG Nº  75/2014 
Anexo II 

 

Conteúdo Programático e Referencial Bibliográfico 

 

a) CONTEÚDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE (LEGISLAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ SAÚDE COLETIVA) 

 

Evolução das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS): Princípios 

Doutrinários. Situação de Saúde no Brasil. Atenção primária, Política Nacional de atenção 

básica, Práticas integrativas, Saúde Mental e do escolar, Estratégia Saúde da Família (ESF), 

Visita domiciliar, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Vigilância em Saúde. 

Financiamento em Saúde. 

 

• REFERÊNCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

BRASIL, Caderno de Atenção Domiciliar v.1. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento 

de Atenção Básica, M.S. Brasília, DF, 2012. 

 

 BRASIL, Caderno de Atenção Domiciliar v.2. Secretaria de Atenção á Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. M.S. Brasília, DF, 2012. 

 

BRASIL, Caderno de Atenção Básica nº 39. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Núcleo de Apoio á Saúde da Família.  M.S. Brasília, DF, 2014. 

 

BRASIL, Política Nacional de Práticas Integrativas e complementares. PNPIC-SUS/M.S 

(SérieB. Textos Básicos de Saúde).  Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Brasília, DF, 2006. 

 

BRASIL, Política Nacional de Atenção Básica, Secretaria de Atenção á Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. M.S. Brasília, DF, 2012. 

 

BRASIL, Caderno de Atenção Básica nº 24. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde na Escola. M.S. Brasília, DF, 2009. 

 

BRASIL, Caderno de Atenção Básica nº 34. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde Mental. M.S. Brasília, DF, 2013. 

 

GIL, C.R.R. Atenção, SinergiasPrimária, Atenção Básica e Saúde da Família 

eIrregularidades no Contexto Brasileiro e Saúde Coletiva.In: Cad. Saúde Pública. Rio de 

Janeiro. V.22, n.6.  2006. 

 

MERCADANTE, O.A. (Coordenador). Evolução das Políticas e do Sistema de Saúde. Rio 

de Janeiro: FIOCRUZ, 2002, 328 p. 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de  21 /10/1966 – São Luís - Maranhão.  

 

 
 
 
 

Pró - Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação   
Hospital Universitário da UFMA 
Diretoria Adjunta de Ensino, Pesquisa e Extensão  

STARFIELD, Barbara. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, 

serviçosetecnologia. 2.ed. Brasília: UNESCO Brasil, Ministério da Saúde, 2004. 

 

 

b) CONTEÚDO DE BIOÉTICA  

 

Bioética – histórico e princípios. Bioética e Atenção Hospitalar: relação profissional e usuário, 

confidencialidade e privacidade, eutanásia, distanásia e mistanásia. Responsabilidade ética, 

civil e penal. Questões relativas à imprudência, negligência e imperícia. Tanatologia: estudo 

sobre a morte e o morrer. Bioética e pesquisa envolvendo seres humanos. Resolução CNS 

Nº466/2012.  

 

 

 

• REFERÊNCIAS DE BIOÉTICA 

ALVES, C.B; DULCI, P.L. Quando a morte não tem mais poder: considerações sobre uma 

obra de Elizabeth Klüber-Ross. Revista Bioética,v.22, n.2, 2014. 

 

COSTA, S.I.; OSELHA, G.; GARRAFA, V. Bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 

1998. 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA. Normas para pesquisa envolvendo 

seres humanos. Res. CNS 466/2012 Conselho Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2012. 

 

FORTES, P.A.C.; ZOBOLI, E.C.P. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 2004. 

 

GARRAFA, V; KOTTOW, M; SAADA, A. (org.) Bases conceituais da bioética: enfoque 

latino americano.  São Paulo: Gaia, 2006. 

 

KOVÁCS, M.J. Desenvolvimento da Tanatologia: estudos sobre a morte e o morrer. 

Disponível em www.scielo.br/paideia. 

 

SIQUEIRA, J.E.; ZOBOLI, E.; KIPPER, D.J. (Org). Bioética clínica. São Paulo: Gaia, 2008. 

 

SCHRAMM, F.R.; et al. (Org). Bioética: riscos e proteção. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 

 

 

c) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Anatomia da Cabeça e Pescoço. Anestésicos e vasoconstrictores locais. Fisiologia, Técnicas 

e Complicações em Anestesiologia Local. Farmacologia (Antibióticos, Antiinflamatórios, 

Analgésicos e Ansiolíticos). Emergências Médicas em Odontologia. Exodontia por via 

Alveolar e não Alveolar. Diagnóstico e Tratamento das Comunicações Bucossinusais. 

http://www.scielo.br/paideia
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Tratamento das Infecções da Região Maxilofacial. Cirurgia dos Dentes Inclusos. Cirurgia pré-

protética. Diagnóstico e Tratamento das Patologias Benignas do complexo Bucomaxilofacial. 

Reconstrução óssea do Complexo Facial. Implantodontia: Princípios da Osseointegração. 

Fatores de Risco no Tratamento com Implantes. Atendimento Inicial ao Politraumatizado. 

Princípios de Fixação Interna Rígida das Fraturas Faciais. Diagnóstico e Tratamento das 

Fraturas de Mandíbula. Diagnóstico e Tratamento das Fraturas de Maxila. Diagnóstico e 

Tratamento das Fraturas do Complexo Zigomático. Tratamento de Fraturas Pediátricas. 

Tratamento de Fraturas Panfaciais. Tratamento Orto-Cirúrgico das Deformidades Dento-

Faciais. Diagnóstico e Tratamento dos Transtornos da Articulação Temporomandibular. 

 

REFERÊNCIAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ANDRADE, ED – Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 2 ed - Artes Médicas, 2006 

 

ANDRADE, ED; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3a ed. São Paulo: Artes 

Médicas, 2011. 

 

ANDREASEN, J.O. Fundamentos de Traumatismo Dental. 2a ed., Porto Alegre: Artmed, 

2001. 

 

ARAÚJO, A. Cirurgia Ortognática - Santos, 1999. 

 

ARNETT GW & McLAUGHLIN – Planejamento Facial e Dentário para Ortodontistas e 

Cirurgiões Bucomaxilofaciais – Artes Médicas, 2004 

 

Atlas Colorido de Anatomia da Cabeça e Pescoço - 3a Edição Autor: Logan, Bari M. Editora: 

Artes Medicas, 2005 

 

BELL WH & GUERRERO, C. Distração Osteogênica do Esqueleto Facial – Artmed, 2008 

 

ELLIS III, E.; ZIDE, M.F. Acessos Cirúrgicos ao Esqueleto Facial. 2a Ed. São Paulo: Santos, 

2006.  

 

EHRENFELD, M et al. Principles of Internal Fixation of the Craniomaxillofacial Skeleton: 

Trauma and Orthognathic Surgery. AO Fundation, Switzerland, 2012 

 

FONSECA, RJ et al. Oral and Maxillofacial Trauma. 3 ed – Elsevier, 2004 

 

KABAN, LB. Pediatric oral and Maxillofacial Surgery. Philadelphia, W.B. Saunders, 1990 

 

MADEIRA,M.C. Anatomia da Face, 7a ed., São Paulo: Sarvier, 2010. 

 

MALAMED, S.F. Manual de Anestesia Local. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005.  

 

MAZZONETTO, R. Reconstruções em Implantodontia – Protocolos Clínicos para o Sucesso 

e Previsibilidade – Napoleão, 2009 
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MISCH, C. Implantes Dentais Contemporâneos. Trad. 3a ed. Elsevier, 2008 

 

MILORO, M.; GHALI, G.E.; LARSEN, P. WAITE, P.D. Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial 

de Peterson. 2aed. São Paulo: Santos, v. 1 e 2, 2008. 

 

GIL, J.N.; CLAUS, J.D.P. Estética Facial - a Cirurgia Ortognática - Passo a Passo Para 

Ortodontistas e Cirurgiões, 1a ed., Editora Santos, 2009. 

 

NEVILLE, B.W.Patologia Oral E Maxilofacial.3aed. Elsevier, 2009. 

 

PETERSON, L.J. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, Rio de Janeiro, Koogan, 2009. 

 

PROFFIT, W.R.; WHITE, R.P.; SARVER, D.M. Tratamento Contemporâneo de Deformidades 

Dentofaciais. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

RENOUARD, F et al. Fatores de Risco no Tratamento com Implantes - Quintessence, 

2001. 

 

WANNAMACHER, L.; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia Clínica para Dentistas. 3a ed. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2007.  
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EDITAL PPPG Nº  75/2014 

Anexo III 

 

Modelo de Identificação de Recurso contra Questões/Opções  

 

 

Processo Seletivo: Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Residência 

em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA 

 

 

Nome do candidato:  

Registro Geral:  

CPF:  

N° de Inscrição:  

Categoria Profissional:  

Área de Concentração:  

 

 

N° da Questão:  

 

Fundamentação e argumentação lógica:  

Pleito:  (  ) Anulação           (  ) Mudança de gabarito: de ____________ para 

____________  

 

Referências bibliográficas:  

 

 

 

Data:  

 

Assinatura:  

 

 

 

Observação: Anexar referência bibliográfica utilizada na fundamentação.  
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EDITAL PPPG Nº  75/2014 

Anexo IV  

 

Modelo de Identificação de Recurso contra Ordem de Classificação  

 

 

Processo Seletivo: Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Residência 

em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - HUUFMA 

 

 

Nome do candidato:  

Registro Geral:  

CPF:  

N° de Inscrição:  

Categoria Profissional:  

Área de Concentração:  

 

 

Justificativa:  

 

 

 

 

 

Data:  

 

Assinatura:  

 

 

 

Observação: Anexar cópia da listagem de classificação, especificamente da 

área de concentração pretendida.  

 

 

 

 

 
 


