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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 013/2018
Edital nº. 013/2018

ATA DE JULGAMENTO E ANÁLISE DOS TÍTULOS

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (18/04/2018), às
08:00 horas, reuniram‐se, na Secretaria Municipal de Administração de Caparaó, os membros
da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado Nº. 013/2018, nomeados pela
Portaria nº. 026, de 21 de março de 2018, para julgamento e análise dos títulos, conforme
disposto no Edital normativo. Anteriormente, foi feita novamente a leitura do Edital, para que
não restasse nenhuma dúvida quanto aos documentos a ser apresentados. Em seguida,
passou‐se à análise individual dos títulos ora apresentados para o cargo de Odontólogo – 40
Horas, conforme segue:

A candidata FERNANDA EMERICH CARDOSO LOPES (protocolo nº.
001), apresentou toda a documentação obrigatória para a inscrição, bem como os seguintes
títulos:
1. Curso de Reabilitação Oral (01 hora de 23 minutos);
2. Curso de Imersão em Resinas Compostas (05 horas de 14 minutos);
3. Curso de Ortodontia Infantil: Como agir na prevenção e tratamento (01 hora e 29
minutos);
4. Curso de Hands On: Restaurações Estéticas Diretas em Dentes Posteriores (57
minutos);
5. Curso de Restaurações Múltiplas e Extensas com Resina Composta: Fatores de
Sucesso (45 minutos);
6. Curso de Odontologia adesiva: Sensibilidade da técnica é coisa do passado (55
minutos);
7. Webinar Imersão em Hipersensibilidade Dentinária (02 horas e 40 mintos);
8. 1º Encontro de Odontologia do Instituto Dentalis – Ensino e Pesquisa (12 horas);
9. Palestra “O Estágio atual da Odontologia” (02 horas);
10. Semana Acadêmica de Odontologia (10 horas);
11. Semana UNIGVersitária do Conhecimento (40 horas);
12. Participação em Comissão Organizadora da 2ª JOUI – Jornada Odontológica da
Universidade Iguaçu (30 horas).
Dessa forma, a Comissão decidiu pelo seguinte: Certificado de Conclusão de
Odontologia (30 pontos) e registro no CRO/MG (20 pontos); atribuir nota 0 (zero) aos títulos
grifados, por não se enquadrarem no quesito “Curso”, exigido no Anexo IV do Edital; atribuir
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aos Títulos „1‟ ao „6‟: 2,5 pontos; Título „8‟: 2,5 pontos; Título 10: 2,5 pontos e Título „11‟:
10 pontos. Pontuação total: 67,5 (sessenta e sete vírgula cinco) pontos.

A candidata SILMARA AZEVEDO FERREIRA (protocolo nº. 002),
apresentou toda a documentação obrigatória para a inscrição, bem como os seguintes títulos:
1. Participação na 6ª Conferência Municipal de Saúde de Caparaó (08 horas);
2. Curso de Atualização e Aperfeiçoamento em Endodontia (140 horas);
3. Curso de Tratamento endodôntico e restaurador em incisivo central superior
traumatizado em necrose pulpar (18 horas);
4. Curso de Aperfeiçoamento em cirurgia oral menor (100 horas);
5. Curso de Imersão Terapêutica Medicamentosa em Odontologia (12 horas);
6. Curso de Imersão (Teórico-prático demonstrativo) “Radiologia: Tecnologia por
Imagens de Última Geração na Odontologia Atual” (12 horas);
7. Palestra Profilaxia de pneumonia associada à ventilação mecânica (02 horas);
8. Palestra O papel da equipe multidisciplinar no CTI (02 horas);
9. Semana UNIGVersitária do Conhecimento (40 horas);
10. Semana Acadêmica de Odontologia (10 horas);
11. IV Domingo da Solidariedade (20 horas);
12. Palestra Próteses fixas sobre dentes e sobre implantes (08 horas);
13. Palestra Cirurgia Periodontal com finalidade protética (04 horas);
14. Curso de Reabilitação em estética anterior (04 horas);
15. Minicurso de Implantodontia (16 horas);
16. Apresentação de Pôster Tratamento endodôntico e restaurador em incisivo central
superior traumatizado com necrose pulpar (15 horas);
17. Ação de Escovação e Fluoretação Supervisionada (04 horas);
18. Palestras “Da abertura a obturação, como otimizar o tratamento Endodôntico” e
“MTA – Suas evoluções e aplicações clínicas” (06 horas);
19. Declaração de conclusão, com ressalva (não entrega de TCC), de Pós-graduação lato
sensu em Endodontia.
Dessa forma, a Comissão decidiu pelo seguinte: Certificado de Conclusão de
Odontologia (30 pontos) e registro no CRO/MG (20 pontos); atribuir nota 0 (zero) aos títulos
grifados, por não se enquadrarem no quesito “Curso”, exigido no Anexo IV do Edital; atribuir
aos Títulos „2‟ ao „6‟, „9‟, „10‟, „14‟ e „15‟: 85 pontos, sendo reduzidos a 30 (trinta) pontos,
pontuação máxima aceita pelo Anexo IV, Formação Complementar, letra „d‟, do Edital; e
Título „19‟: 0 (zero) ponto, por se tratar de Curso não concluído. Pontuação total: 80 (oitenta)
pontos.

O candidato MANOEL XAVIER FERREIRA NETO (protocolo nº. 003),
apresentou toda a documentação obrigatória para a inscrição, bem como os seguintes títulos:
1. Palestra Profilaxia de pneumonia associada à ventilação mecânica (02 horas);
2. Palestra O papel da equipe multidisciplinar no CTI (02 horas);
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3. Curso de Excelência estética com resinas em dentes anteriores e posteriores (4 horas);
4. Curso de Capacitação em Toxina Botulínica e Redução Enzimática (24 horas);
5. Curso de Reabilitação em estética anterior (04 horas);
6. Curso de Emergências Médicas em Odontologia (4 horas);
7. Pós-Graduação lato sensu em Endodontia (777 horas);
8. Especialização em prótese dentária (1.005 horas);
9. 1º Encontro de Odontologia do Instituto Dentalis – Ensino e Pesquisa (12 horas);
10. Palestra Cirurgia periodontal com finalidade protética (04 horas);
11. Palestra Próteses Fixas sobre dentes e sobre implantes (08 horas).
Dessa forma, a Comissão decidiu pelo seguinte: Certificado de Conclusão de
Odontologia (30 pontos) e registro no CRO/MG (20 pontos); atribuir nota 0 (zero) aos títulos
grifados, por não se enquadrarem no quesito “Curso”, exigido no Anexo IV do Edital; atribuir
aos Títulos „3‟ ao „6‟, e „9‟: 10 pontos; Título „8‟: 10 (dez) pontos; Título „7‟: 0 (zero) ponto,
por se tratar de Curso não concluído. Pontuação total: 70 (setenta) pontos.

A candidata HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA
(protocolo nº. 004), apresentou toda a documentação obrigatória para a inscrição, bem como
os seguintes títulos:
1.
2.
3.
4.

Pós-graduação lato sensu em Endodontia;
I Simpósio de Odontologia (16 horas);
Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral Menor (48 horas);
Curso de Anestesia Local e Uso de Medicamentos em Pacientes que requerem
cuidados adicionais (4 horas);
5. Curso de Cirurgia Oral – Atualidade (4 horas);
6. Curso de Imersão em Laminados Cerâmicos e Lentes de Contato (20 horas).
Dessa forma, a Comissão decidiu pelo seguinte: Certificado de Conclusão de
Odontologia (30 pontos) e registro no CRO/MG (20 pontos); atribuir aos Títulos „2‟ ao „6‟:
22,5 (vinte e dois vírgula cinco) pontos e Título „1‟: 10 pontos. Pontuação total: 82,5 (oitenta
e dois vírgula cinco) pontos.

Ato contínuo, a Comissão elaborou planilha com a classificação preliminar, de
acordo com os critérios estabelecidos no Edital nº. 013/2018, para que fosse publicada e
divulgada nos meios oficiais de imprensa. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião.
Eu, PEDRO HENRIQUE DE MATOS MARTINS, Secretário da Comissão
Especial de Seleção, redigi a assinei a presente ata, que vai assinada pelos demais membros da
Comissão.

Caparaó, 18 de abril de 2018.
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