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UNIDADE: Centro Universitário da Amazônia – UNAMA Santarém 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE: ODONTOLOGIA 
 

 

A IES Centro Universitário da Amazônia – UNAMA Santarém, sediada na Rua Rosa Vermelha, 335 – 

Aeroporto Velho – Santarém – Pará – CEP: 68010-200, faz saber a todos os interessados, que estão 

abertas as inscrições ao processo seletivo, destinado ao preenchimento de cadastro de reserva para 

contratação de professor no curso de ODONTOLOGIA, nos seguintes termos: 

 

1. Dos requisitos: 

 

1.1 O candidato deve ter: 

 Título de doutor, mestre ou especialista; 

 Disponibilidade para ministrar aulas no período manhã e/ou noturno, nos horários estabelecidos 

pela coordenação do curso; 

 Curriculum lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos acadêmicos, relação 

de experiência profissional, atividades de magistério superior e realizações científicas, técnicas, 

culturais, humanísticas ou artísticas;  

 Pós-Graduação específica na área da disciplina; 

 

2. Das disciplinas: 

 

2.1 As disciplinas disponíveis para a seleção de docentes da área com intuito de contratação de 

professores são as seguintes: 

 

DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

TURNO SEMESTRE 

PERIODONTIA 60 NOTURNO/MATUTINO  7o 

ODONTOPEDIATRIA 60 MATUTINO/NOTURNO 7° 

 

3. Da Seleção: 

 

3.1 O candidato deverá enviar o Currículo Lattes para o E-mail odontologia.santarem@unama.br no 

período de17/06/2021 à 24/06/ 2021 , ocasião em que será realizada análise do banco de dados 

da Instituição, para posterior seleção conforme cronograma do ANEXO I. 

 

3.2 A análise do curriculum lattes será eliminatória, levando-se em consideração: 

a) Formação acadêmica; 

b) Produção científica, tecnológica, Artística ou Cultural; 

c) Atualização profissional; 

d) Experiência docente. 

 

3.3 A seleção será composta ainda de: 

I) Avaliação escrita elaborada sobre tema relevante pertinente ao assunto da disciplina a qual conterá 

uma questão abordando aspectos de conhecimento geral e duas questões de conhecimento específico 

com base no conteúdo prográmatico das disciplinas (ANEXO II); 
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II) Uma avaliação didático-pedagógica que constará de aula expositiva com duração de 20 minutos, 

para avaliação o candidato terá prévio conhecimento dos temas específicos da disciplina, sorteados 

dentre os elencados no ementário para realização da avaliação. A prova didático-pedagógica, bem 

como a entrevista, serão classificatórias. Apenas participarão desta fase, aqueles que preencherem 

os requisitos mínimos exigidos na avaliação do currículum lattes, após entrevista. 

 

3.4 O processo de seleção será organizado pela Diretoria Acadêmica dessa IES e pela Coordenação 

do Curso de Engenharia Elétrica, constituindo uma Comissão de Avaliação Docente, composta de 03 

(três) membros, responsáveis pelo julgamento e classificação dos candidatos. 

 

3.5 - O resultado final será dado ciência aos candidatos aprovados em todo processo seletivo; 

 

4. Da contratação: 

 

4.1 A contratação do candidato para a vaga será feita de acordo com a classificação obtida. 

 

4.2 Não há obrigatoriedade da seleção preencher todas as vagas ofertadas; 

 

4.3 A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação, nem impede a realização de 

novo processo seletivo, conforme decisão da Diretoria geral da IES. 

 

4.4 Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a documentação 

necessária para a contratação, prevista na regulamentação da mantenedora. 

 

5. Das disposições finais e transitórias: 

 

5.1 Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, faculta-se à Diretoria 

Acadêmica da IES a convocação de novos candidatos com classificações posteriores para o 

provimento das vagas previstas nesse Edital. 

5.2 A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como nas instruções específicas que o acompanham, 

não podendo, portanto, o candidato alegar desconhecê-las; 

 

5.3 Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção.  

 

 

Santarém, 11 de Junho de 20201 

 

 

 

________________________________ 

MARIELLA RAMALHEIRO LOUREIRO 
Coordenadora do Curso de  Odontologia
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

 
 
 
 

ATIVIDADE PERÍODO 

PERÍODO ENVIO DE 
CURRÍCULOS 

14/06/2021 à 25/06/2021 

ENTREVISTAS E 
AVALIAÇÕES 

28/06/2021  a 02/07 

AVALIAÇÃO DIDÁTICO 
PEDAGÓGICA 

05 a 09/07/2021 

RESULTADO FINAL  12/07/21 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

DISCIPLINA: PERIODONTIA  

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS 

EMENTA: 

. Conceito de Periodontia e importância da periodontia na atualidade. Anatomia do 
Periodonto. Epidemiologia da doença periodontal. Placa e cálculo dentais. Técnicas de escovação, 
informação ao paciente e motivação. Microbiologia da doença periodontal. Exames de pacientes com 
doença periodontal. Operatória periodontal. Raspagem e alisamento radiculares. Relação de 
Periodontia com Endodontia, Ortodontia e Prótese, Periodontite de comprometimento precoce. 
Doença periodontal necrosante. Alterações agudas do periodonto. Aumentos gengivais induzidos por 
drogas. Splintagem. Classificação atual das doenças periodontais. Simulações em manequim e inicio 

de procedimentos em clinica de periodontia. 

  

  

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS: Dentre as habilidades, que seriam a capacidade de 

conseguirem pôr em prática as teorias e conceitos mentais que foram adquiridos, e as 

competências, que seriam a junção e a coordenação de conhecimentos, atitudes e habilidades 

que os alunos devem ter ao final do curso, destacam-se: 

 1. Entender a relação entre Periodontia  no contexto global de saúde e doença e aplicar estes 

conhecimentos na perspectiva do atendimento clínico ao paciente. 

 2. Relacionar o conhecimento teórico com a aplicação prática no que diz respeito aos 

seguintes itens: • Diagnóstico e tratamento da doença periodontal através da terapia básica 

de manutenção do tratamento periodontal • Diagnóstico e tratamento da doença cárie através 

dos procedimentos preventivos e restauradores em Dentísitica • Aplicação sistemática dos 

princípios de interdependência entre as disciplinas Periodontia e Dentística. • Uso sistemático 

de protocolos clínicos para diagnóstico e tratamento da doença cárie e periodontal • Conhecer 

e utilizar os instrumentais e materiais mais adequados para a realização de procedimentos 

restauradores em Dentística • Conhecer e utilizar os materiais e instrumentais mais adequados 

para procedimentos em Periodontia • Domínio das técnicas restauradoras em Dentística • 

Domínio dos procedimentos básicos de tratamento e controle periodontal  

3. Trabalhar de forma integrada e em equipe na perspectiva interdisciplinar discutindo os 

casos clínicos a nível ambulatorial  

4. Planejar adequadamente as estratégias a serem empregadas na clinica e laboaratório . 

 

  

DISCIPLINA: ODONTOPEDIATRIA 

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS 

 

EMENTA 

Odontopediatria é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, 
o tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do 
adolescente; a educação para a saúde bucal e a integração desses procedimentos 
com os dos outros profissionais da área da saúde. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS: 

        promoção de saúde, devendo o especialista educar bebês, crianças, adolescentes, seus 
respectivos responsáveis e a comunidade para adquirirem comportamentos 
indispensáveis à manutenção do estado de saúde das estruturas bucais; 

        prevenção em todos os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre os 
problemas relativos à cárie dentária, ao traumatismo, à erosão, à doença periodontal, 
às mal-oclusões, às malformações congênitas e às outras doenças de tecidos moles e 
duros; 

        diagnosticar as alterações que afetam o sistema estomatognático e identificar fatores 
de risco em nível individual para os principais problemas da cavidade bucal; 

        tratamento das lesões dos tecidos moles, dos dentes, dos arcos dentários e das 
estruturas ósseas adjacentes, decorrentes de cárie, traumatismos, erosão, doença 
periodontal, alterações na odontogênese, mal-oclusões e malformações congênitas 
utilizando preferencialmente técnicas de mínima intervenção baseadas em evidência; 

        condução psicológica dos bebês, crianças, adolescentes, e seus respectivos responsáveis 
para bom andamento da saúde bucal . 

 
  

 

 

 

  
 
 
 


