
 
 
 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO VAGAS  
ESPECIALIZAÇÃO EM PROTÉSE DENTÁRIA  

2019.2 
 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em conformidade com o regimento 

dos cursos lato sensu e da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e Pós-Graduação e, 

de acordo com o Estatuto do Programa de Pós-Graduação em Prótese Dentária, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o processo de seleção dos candidatos à 

Especialização em Prótese Dentária. 

1 – PROGRAMA OFERECIDO  

Especialização em Prótese Dentária. 

2 – INSCRIÇÕES  

2.1. Serão realizadas no site da Pós-Graduação da EBMSP, por meio do endereço 

eletrônico https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/21/prtese-dentria/, até o dia 

11/10/2019. 

2.2. Poderão inscrever-se, como candidatos, cirurgiões-dentistas com interesse em 

atuar na área de reabilitação oral, devidamente registrados e regularizados no 

respectivo conselho de classe. 

2.3. Para validar a inscrição, os seguintes documentos deverão ser entregues na 

Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, Extensão, do Campus Brotas    

(Av. D. João VI, 275 – Brotas  

Fone: (71) 3276-8265. posgrad2@bahiana.edu.br). 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Comprovante de pagamento de R$ 100,00 (cem reais), referente ao valor da 
inscrição. 

 Diploma / Certificado de Conclusão de Curso (diploma de graduação)  

 Cédula de identidade. 

 CPF. 

 1 foto 3x4 (colorida). 

 Currículo (resumido). 

 Comprovante de residência. 
 

https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/21/prtese-dentria/
mailto:posgrad2@bahiana.edu.br


2.4.  Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente para entregar a 
documentação poderão enviá-la via Correios, desde que seja respeitada a data-limite 
de recebimento (11/10/2019).  
 
2.5. Inscrições de estrangeiros: candidatos estrangeiros devem apresentar o 
passaporte. 
 
2.6.  Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo seletivo se 
houver pendência relacionada à documentação requerida para a inscrição.  
 
2.7. Informações podem ser obtidas na Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação, Extensão, no Campus Brotas, Pavilhão II (Av. D. João VI, 275 – Fone: (71) 
3276-8265. posgrad2@bahiana.edu.br). 

3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

O processo seletivo será realizado no dia 16/10/2019, por meio de uma entrevista e 

avalição do currículo Lattes comprovado.  

4 – DA ENTREVISTA E ANÁLISE DO CURRÍCULO 

A entrevista e a análise do currículo serão realizadas individualmente, no dia 

16/10/2019, das 9h às 11h30, nas dependências do Pavilhão III, Campus Cabula, da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em sala a ser divulgada no mural da 

Pós-Graduação. Os candidatos serão chamados individualmente, em ordem a ser 

definida pelos professores entrevistadores. 

5 – DA CLASSIFICAÇÃO 

A classificação será obtida de acordo com o resultado da soma da entrevista com a 

análise do currículo. 

6 – DAS VAGAS E DA DURAÇÃO DO CURSO 

Número de vagas: 12 (doze). 

Duração: 24 meses. 

Período: de novembro 2019 a dezembro 2021 

Valor:  24 parcelas no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  855 horas. 

HORÁRIOS 
 
Periodicidade: mensal (de quarta-feira a sábado, com uma jornada diária de oito 
horas). 
 
Quarta, quinta e sexta-feira: das 7h30 às 17h30 

Sábado: das 7h30 às 16h30 

Local; Campus Cabula (Pavilhão III) 



7 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

7.1. Os candidatos classificados na seleção constarão em lista a ser divulgada na 

Secretaria de Pós-Graduação, até às 18h do dia 17/10/2019. 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. O cumprimento da entrevista e da análise do currículo são obrigatórios.  

8.2. Serão aprovados os 12 (doze) candidatos com as 12 maiores pontuações de 

média.  

8.3. A inscrição no processo seletivo implica na aceitação e cumprimento plenos de 

todos os termos emitidos neste Edital. 

9 – ASSINATURAS DO CONTRATO E DA MATRÍCULA  

9.1. Serão realizadas na Secretaria de Pós-Graduação, no período de 22 e 

23/10/2019. O não comparecimento implica em desistência da vaga, sendo convocado 

para preenchimento o candidato suplente, conforme ordem de classificação.   

9.2. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar cópia autenticada dos 

seguintes documentos (juntamente com os documentos originais): 

 Comprovante de pagamento de R$ 100,00 (cem reais), referente ao valor da 
inscrição. 

 Diploma/Certificado de Conclusão de Curso (diploma de graduação)  

 Carteira do Conselho 

 Cédula de identidade. 

 CPF. 

 Carta de intenção 

 1 foto 3x4 (colorida). 

 Currículo (resumido). 

 Comprovante de residência. 
 

9.3. Candidatos estrangeiros e brasileiros com curso superior no exterior devem 

apresentar visto de permanência, diploma revalidado no Ministério da Educação, 

registro no Conselho de Odontologia e certificado de proficiência em português dentro 

da validade de dois anos. Candidatos brasileiros que realizaram o curso de graduação 

no exterior devem apresentar o diploma revalidado no Ministério da Educação.  

10 – DOS CURRÍCULOS  

10.1 Os candidatos que não foram aprovados terão um prazo de 60 dias para 

retirarem seus currículos na Secretaria de Pós-Graduação da Escola de Medicina e 

Saúde Pública. Terminado o referido prazo, os currículos serão incinerados.  

Salvador, 26 de agosto de 2019. 

              Prof.ª Dra. Blanca Liliana Torres León – CRO-Ba/ 7971 


