EDITAL Nº 043/2021 - GR/UEA
SELEÇÃO PARA VAGS REMANESCENTES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM ORTODONTIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública a seleção de alunos para admissão
nas vagas remanescentes do curso de especialização em Ortodontia oferecido pela universidade,
na forma deste edital.
1.
DOS OBJETIVOS DO CURSO
1.1. O curso tem como objetivos, aprimorar os conhecimentos técnico-científicos dos cirurgiões
dentistas, capacitando-os a realizar tratamento ortodôntico preventivo, interceptativo, e
corretivo na área de Ortodontia, além de tratamentos ortopédicos relacionados à Ortopedia
Facial e planejamentos Orto-Cirúrgicos.
2. DA REALIZAÇÃO DO CURSO
2.1. Conteúdo: Clínica Ortodôntica; Cefalometria; Documentação Ortodôntica; Técnica
Ortodôntica; Teoria Ortodôntica; Crescimento e Desenvolvimento Crânio Facial, Pré e Pós
Natal; Ortodontia Preventiva e Interceptativa; Anatomia do complexo craniofacial; Histofisiologia do Periodonto e Osso; Radiologia Odontológica e Imaginologia; Fotografia e
Informática; Materiais Dentários aplicados à ortodontia; Seminário; Cirurgia Ortognática;
Emergências Médicas em Odontologia; Ética e Legislação Odontológica; Metodologia do
Trabalho Científico e Bioética.
2.2. Aulas expositivas com projetores multimídia, aulas on-line (EAD ou remotas), aulas
práticas em laboratório multidisciplinar, seminários com discussão de casos clínicos e
atendimento a pacientes em clínica odontológica.
2.3. Carga Horária: 1.620 horas.
2.4. Investimento: 36 vezes de R$ 1.490,00.
2.5. Duração do Curso: 36 meses
2.6. Local de Realização: Escola Superior de Ciências da Saúde e Policlínica Odontológica da
UEA.
2.6. Periodicidade: Mensalmente
2.7. Horário: As aulas serão ministradas no turno da noite nas terças-feiras, tarde/noite nas
quartas-feiras, manhã/tarde/noite nas quintas e sextas-feiras e manhã/tarde aos sábados. As
aulas serão, no turno da manhã das 08:00 às 12:00 horas, no turno da tarde das 14:00 às 17:00
horas e no turno da noite das 18:00 as 22:00 horas.
3. DOS CANDIDATOS
3.1. Poderão inscrever-se ao Exame de Seleção, profissionais com graduação em Odontologia;
3.2. Somente serão considerados os diplomas, declarações de conclusão e certificados
conferidos na forma da legislação vigente, de cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério
de Educação e Cultura - MEC;
3.3. Somente serão aceitos diplomas de graduação expedidos por Universidades estrangeiras
nos termos dos § 2° e 3° do art. 48 da Lei n° 9.394/96, reconhecido em Instituição de Ensino
Superior no Brasil.
4.
DAS VAGAS
4.1.
A seleção visa a preencher um total de 20 vagas.
4.2. Em atendimento à Lei n.º 5.296, de 28 de outubro de 2020 que altera a Lei promulgada
n. 241, de 31 de março de 2015, que “CONSOLIDA a legislação relativa à pessoa com
deficiência no Estado do Amazonas, e dá outras providências”, serão ofertadas 20% do total de
vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1. Período para inscrição: 11/08/2021 a 03/09/2021
5.2. Horário de Inscrição: 08:00 horas às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas.
5.3. A inscrição será realizada no site www.muraki.org.br. Após inscrição online o candidato
deverá dirigir-se ao posto de entrega de documentos na Secretaria de Pós-graduação da Escola
Superior de Ciência da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, situada na Avenida
Carvalho Leal, nº. 177, 1º andar, Cachoeirinha, telefone: 3878-4364, para entrega dos
documentos obrigatórios e comprobatórios:
5.3.1. Formulário de dados preenchido (Anexo I);
5.3.2. Cópia da carteira de identidade e CPF;
5.3.3. Cópia do Diploma de Nível Superior (autenticada);
5.3.4. Cópia do Histórico Escolar (autenticada);
5.3.5. Curriculum Lattes ou Vitae documentado;
5.3.6. Comprovante de residência;
5.3.7. Instrumento de procuração, quando for o caso.
5.3.8. Comprovante do pagamento de inscrição.
5.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, no ato da inscrição, entregar
solicitação escrita de suas necessidades para que sejam providenciados os meios necessários à
realização de sua prova (prova com formato de fonte ampliado, acesso mais fácil à sala de prova,
auxílio para transcrição);
5.5. Não serão aceitas inscrições por via postal, via fac-símile, via Internet, condicionais e/ou
extemporâneas, apenas presencial ou por procuração. Neste caso será necessária cópia da
procuração individual e da identidade do procurador.
5.6. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais), a qual deverá ser depositada na Conta
Corrente 6198-0, Agência 5927-7, Banco do Brasil.
5.7. No momento da inscrição o candidato será informado sobre o assunto para a prova teórica.
5.8. A homologação das inscrições será realizada no dia 08/09/2021 no site www.uea.edu.br.
6. DA SELEÇÃO
6.1. A Comissão de Seleção será constituída por professores do curso, a quem competirá:
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS (CURRÍCULO LATTES OU VITAE) apresentados
pelos candidatos, ENTREVISTA PESSOAL e APLICAÇÃO DA PROVA TEÓRICA.
6.2. A avaliação escrita ocorrerá no dia 09/09/2021 às 14:00 horas, na sala 3.3., no 3º andar da
Escola Superior de Ciências da Saúde.
6.3. As entrevistas ocorrerão logo após o término da prova teórica. Os candidatos deverão levar
consigo o Currículo Lattes ou Vitae para entrega e documentos pessoais.
6.4. Será considerado desclassificado o candidato que não alcançar, no mínimo, nota 6,0 na
prova teórica e entrevista.
6.5. As vagas serão preenchidas das maiores notas para as menores, caso não se preencha com
candidatos que tenham atingido o mínimo (6,0), novo processo seletivo deverá ser realizado.
6.6. Em caso de empate, o desempate ocorrerá da seguinte forma: 1. Maior nota no Currículo
Lattes ou Vitae, 2. Maior nota na prova teórica, 3. Maior nota na entrevista, 4. Candidato com
mais tempo de formado e 5. Candidato mais idoso.
6.7. A divulgação do resultado ocorrerá em 10/09/2021 na ESA/UEA e informado no portal da
UEA.
7. DA MATRÍCULA
7.1 A matrícula dos candidatos selecionados ocorrerá no período de 14/09/2021 a 15/09/2021
na sede da Escola Superior de Ciência da Saúde - ESA, no horário de 08:00 às 11:00 horas e de
13:00 às 17:00 horas;

7.2. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
7.2.1. Comprovante de depósito da primeira mensalidade;
7.2.2. Cópia do Título de Eleitor;
7.2.3. 02 (duas) fotos 3x4;
7.2.4. Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original);
7.2.5. Certificado de reservista (cópia e original);
7.3. A primeira mensalidade deverá ser depositada na Conta Corrente 6198-0, Agência 59277, Banco do Brasil.
7.4. Caso ao final do período de matrícula existam vagas remanescentes, serão chamados os
próximos classificados, que terão 24 horas para efetuarem a matricula. 7.5. Perderá o direito à
classificação obtida na seleção dos candidatos ao curso e, consequentemente, à vaga, o
candidato que não comparecer no período acima estipulado para matricula, sendo
automaticamente substituído por outro candidato obedecendo à ordem de classificação e ao
número de vagas oferecido.
8. DO INÍCIO DO CURSO
8.1. O início das aulas esta previsto para 21/09/2021;
8.2. A Coordenação do Curso ficará reservado o direito de alterar a data e o cronograma do
mesmo, como também a ordem das disciplinas ministradas, após divulgação expressa aos
alunos na totalidade. Anualmente será passado aos alunos do curso o Cronograma de Datas de
todo o ano para que haja um planejamento para a realização do curso de especialização em
Ortodontia;
8.3 A UEA não se obriga a ofertar disciplinas de reposição para casos de reprovação.
9. DOS RECURSOS
9.1. Somente será admitido recurso para impugnar erro de procedimento. Modelo constante no
Anexo II.
9.2. O recurso, expostas as razões que o ensejam, será interposto no prazo decadencial de 24
horas após a publicação do resultado ou do conhecimento do fato ou ato impugnado, dirigido à
Comissão de Seleção.
10. DO CRONOGRAMA
As datas de realização das inscrições, etapas do processo seletivo, bem como a divulgação dos
respectivos resultados e matriculas, são as constantes do quadro abaixo:
ETAPAS
Inscrição

PERÍODO

HORÁRIO

11/08/21 a 03/09/21

08:00-11:00 e 13:00-17:00

Homologação das Inscrições

08/09/2021

Realização da prova de seleção:
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Resultado da prova de seleção
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-

Recurso

13/09/2021

08:00-11:00 e 13:00-17:00

14 a 15/09/2021

08:00-11:00 e 13:00-17:00

21/09/2021

18:00

Matrícula
aprovados

dos

Início das aulas

candidatos

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Os candidatos não classificados deverão retirar, no prazo de 30 dias, a documentação
entregue no ato da inscrição. Após este período o material será eliminado adequadamente.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de
agosto de 2021.

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas

