CONVOCAÇÃO DE DOCENTES PARA O CURSO DE PRÓTESE DENTÁRIA - 2016
A Escola de Governo em Saúde Pública do Estado de Pernambuco – ESPPE, com base nos parâmetros, critérios,
pontuações, valores, obrigações e normas gerais estabelecidas no Edital de Credenciamento de Docentes nº 001/2013,
torna pública a convocação de Instrutores, para ministrar disciplinas práticas dos Módulos II e IV do Curso de Prótese
Dentária da ESPPE, de acordo com as condições relacionadas no Quadro I, anexo.
1. INSCRIÇÃO: o candidato ao credenciamento instituído por essa convocação deverá acessar o endereço eletrônico
http://ead.saude.pe.gov.br, preencher o Formulário de Inscrição e escolher o(s) Módulo(s) de acordo com o seu
perfil, na forma e com os dados solicitados.
2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 28 de março a 03 de abril de 2016.
3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: após a inscrição o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE
anexar os documentos nos formatos “.pdf”, ou “.jpg”, ou “.jpeg, abaixo relacionados:
3.1. RG;
3.2. CPF;
3.3. Diploma de Graduação em Odontologia (frente e verso);
3.4. Diploma de Pós-Graduação em Prótese Dentária ou Declaração de Conclusão do Curso de Pós-Graduação
(frente e verso).
4. DOCUMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO: para os fins de classificação o candidato deverá anexar o(s)
documento(s), nos formatos “.pdf”, ou “.jpg”, ou “.jpeg, que comprovem as atividades profissionais que serão
computadas, segundo a tabela de atividade profissional, descrita no Edital de Credenciamento de Docentes nº
001/2013, assim apresentada no anexo I.
4.1. Declaração de Curso de Atualização Didático Pedagógica com carga horária mínima de 40h;
4.2. Declaração de Curso de Aperfeiçoamento na área de Educação ou de Saúde com carga horária mínima de 180h;
4.3. Declaração de atividade de preceptoria de graduação ou preceptoria de Residência ou supervisão de Residência
(por semestre);
4.4. Diploma de Curso de Pós-Graduação lato Senso na área de Saúde ou de Educação, realizado em instituição
oficialmente reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 360h ou Declaração de Conclusão do curso;
4.5. Certificado/Declaração de conclusão de Curso de Residência lato Sensu na área de Saúde.
4.6. Certificado/Declaração de conclusão de Curso Stricto Sensu (mestrado) na área de Saúde ou de Educação;
4.7. Certificado/Declaração de conclusão de Curso Stricto Sensu (doutorado) na área de Saúde ou de Educação.
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR: 06 de abril de 2016, no site da Secretaria de Saúde de
Pernambuco no endereço eletrônico www.saude.pe.gov.br
6. PERÍODO DE RECURSO: os candidatos poderão interpor recurso ao resultado preliminar acessando o formulário
eletrônico, em campo específico, no site http://ead.saude.pe.gov.br, no período de 07 a 11 de abril de 2016.
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 13 de abril de 2016 no site da Secretaria de Saúde de Pernambuco no
endereço eletrônico www.saude.pe.gov.br
8. COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO: toda documentação anexada no ato da inscrição será devidamente
comprovada mediante apresentação dos originais (uma cópia de cada) no ato da contratação, sob pena de
descredenciado.
9. CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA: os docentes credenciados serão convocados a participar da capacitação
pedagógica ofertada pela ESPPE antes de iniciar a atividade de docente.
10. PREVISÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DOCENTES: maio/2016, podendo ser alterada em função da
necessidade da ESPPE.
11. FONTE DE RECURSOS: as receitas para a manutenção destes cursos são provenientes do SUS – Sistema Único
de Saúde, através da Política Nacional de Educação Permanente, mediante PORTARIA MS 3.189/2009 –
PROFAPS, do Ministério da Saúde.
Recife-PE, 21 de março de 2016.
Ricarda Samara da Silva Bezerra
Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
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ANEXO I. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS/DISCIPLINAS PRÁTICAS
MÓDULOS

II

DISCIPLINAS

LABORATÓRIO
APARELHOS
ORTODÔNTICOS
ORTOPÉDICOS

CONTÉUDOS PROGRAMÁTICOS

DE
E

IV
LABORATÓRIO
DE
PRÓTESE FIXA E
SOBRE IMPLANTE

Confecção de Modelos em Gesso; Dobramento de
fios ortodônticos e Soldagem; Técnica de
Confecção de Grampos e Molas; Técnicas de
Acrilização, Polimento de Hawley, com e sem
parafusor, Grade Palatina fixa e removível,
Mantenedor de espaço fixo e removível, Quadrihélice, Hirax, Splint Maxilar, Aparelho de Haas;
Confecção e seleção de Bandas e barras
transplatinadas.

Definição de Ponte fixa; Classificação; Princípios
básicos para confecção; Obtenção de modelos de
estudo e trabalho; Preparos com finalidade
protética – terminações dos preparos; Confeccionar
coroas provisórias, núcleo metálico fundido e
casquetes; Coroa total e parcial; Coroa mista ou
Veneer; Metalo cerâmicas; Enceramento e
escultura de coroas e pontes dentárias; Inclusão,
fundição e soldagem; Usinagem e polimento;
Acrilização).

CH
PRÁTICA

70h/a

60h/a

PERFIL DO DOCENTE
EXIGIDO
Graduação em
Odontologia com PósGraduação Lato Senso
em Prótese Dentária em
Instituição reconhecida
pelo MEC com carga
horária mínima de 360
h/a.
CÓDIGO: CTPD-M2
P2
Graduação em
Odontologia com PósGraduação Lato Senso
em Prótese Dentária em
Instituição reconhecida
pelo MEC com carga
horária mínima de 360
h/a
CÓDIGO: CTPD-M4
P4
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ANEXO II. TABELA DE PONTUAÇÃO
ATIVIDADE

PONTUAÇÃO
UNITÁRIA

PONTUAÇÃO MÁXIMA

Curso de atualização didático pedagógica com carga
horária mínima de 40h.

05

05

Curso de aperfeiçoamento na área de educação ou
saúde com carga horária mínima de 180h.

10

10

Atividade de preceptoria de graduação ou preceptoria
de Residência ou supervisão de Residência (por
semestre).

5 pontos por
semestre

25

Curso de Pós-Graduação lato Senso na área de Saúde
ou Educação, realizado em instituição oficialmente
reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de
360h.

15

15

Certificado/Declaração de conclusão de Curso de
Residência lato Senso na área de Saúde

20

20

Certificado/Declaração de conclusão de Curso de
Stricto Senso na área de Saúde ou Educação

25

25
TOTAL

100
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