EDITAL PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE MEMBRO ASPIRANTE PARA
MEMBRO

TITULAR

DO

COLÉGIO

BRASILEIRO

DE

CIRURGIA

E

TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

A mudança de categoria de Membro Aspirante para Membro Titular possui uma
série de requisitos que estão contidos no Regulamento Geral do Colégio
Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. A prova escrita para
mudança de categoria é apenas um desses requisitos, e a aprovação nesta não
assegura a mudança de categoria, caso TODOS os demais requisitos não
tenham sido obtidos.
Dos Requisitos:
Os requisitos para a realizar-se a mudança de categoria de membro aspirante
para membro titular encontra-se no artigo 13 do Regulamento Geral, transcrito
abaixo:
“Art. 13 - O candidato a Membro Titular (MT) deverá satisfazer aos requisitos do Estatuto e as
seguintes condições:
a) Ser especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Serão assim considerados
profissionais com curso de residência, mestrado, doutorado ou especialização na área.
b) Ser membro aspirante do Colégio há pelo menos 5 anos, sendo que esse período deve ter
sido exercido de forma ininterrupta, sem exclusão pelo Colégio ou saída do quadro de
membros a pedido do interessado.
c) Não ter débitos pendentes com a instituição.
d) Ter participado de atividades cientificas relativas à especialidades, comprovadas por
documentação, perfazendo um total de 100 pontos durante seu período como membro
aspirante, de acordo aos critérios abaixo:
- cursos assistidos - 2 pontos

- participação em jornadas e congressos regionais - 5 pontos
- participação em congressos nacionais e internacionais - 10 pontos
- apresentações em congressos - 5 pontos
- conferências e cursos ministrados - 10 pontos
- publicação em periódico nacional - 5 pontos
- publicação internacional - 10 pontos
- capítulo de livro - 5 pontos
- livro publicado 10 pontos
Obs: As atividades listadas devem ser realizadas na área de cirurgia ou em área diretamente
relacionada.
e) que seja aprovado em exame realizado durante o Congresso Brasileiro (COBRAC) ou
eventos regionais promovidos pelos Capítulos e referendados pela Diretoria Executiva.
Obs: O item “d” não se aplica aos membros que tomaram posse como Aspirante antes do
COBRAC de 2005.

Da Inscrição:
As inscrições para a prova de mudança de categoria poderão ser realizadas pelo site, no
endereço http://www.bucomaxilo.org.br, com o preenchimento do requerimento anexo e
enviado à secretaria até o dia 15 de Setembro de 2018, através do e-mail:
secretaria@bucomaxilo.org.br, Não serão aceitas inscrições realizadas após às 17h do dia 15
de Setembro de 2018.
Deverá efetuar o depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (Oitenta reais) através:
Banco: Itaú (341)

Ag: 0772

Conta: 45900-4.

O comprovante de depósito deve ser enviado por e-mail ou fax até às 17h do dia 15 de
Setembro de 2018. O candidato deverá estar munido do comprovante de depósito e
documento de identificação no momento da prova.
Não haverá devolução da taxa de inscrição, sob nenhuma hipótese

Da documentação comprobatória:
A Documentação comprobatória dos requisitos descritos no item “a” e “d” do artigo 13 do
Regulamento Geral, deve ser enviado, pelo candidato, por e-mail até o dia 15 de Setembro de
2018. Documentação enviada após esta data não será considerada e o candidato será
REPROVADO no processo seletivo. O endereço para envio é: secretaria@bucomaxilo.org.br.

Os candidatos que não comprovarem a documentação dos requisitos descritos no item “a” e “d”
do artigo 13 do Regulamento Geral não estarão aptos a prestar a prova escrita não sendo
autorizada a entrada dos mesmos ao local de aplicação da referida prova.

Da Prova
A prova será realizada no dia 27 de Outubro de 2018 (sábado) das 8:30h ás 10:30h no 14O
COPAC - Centro de Convenções de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - SP, Brasil . Não será
permitido o acesso ao local da prova após o horário de início da mesma.
A prova constará de questões objetivas, onde apenas uma será a alternativa correta. O
candidato terá 2 (duas) horas para realização da prova escrita, onde não é permitido nenhum
tipo de consulta. O candidato que infringir esta regra, será retirado do processo seletivo, sendo
reprovado.
A prova deverá ser realizada com caneta esferográfica preta ou azul, providenciada pelo
candidato.
O candidato somente poderá marcar uma alternativa para cada questão. Sendo assim
questões com mais de uma alternativa assinalada, e/ou rasuradas serão consideradas erradas,
mesmo que uma das alternativas esteja correta.
O candidato não poderá levar o caderno de questões após a prova, sendo permitido ao
candidato copiar o gabarito de suas marcações para posterior conferência.

Do resultado:
Será considerado aprovado na etapa escrita o candidato que obtiver um índice de 70% de
acerto do total das questões da prova.
O resultado será divulgado em até 30 (trinta) dias após a realização da prova, no site do
Colégio( http://www.bucomaxilo.org.br).
Não haverá atribuição de graus numéricos como resultado da prova sendo apenas divulgado o
resultado como “aprovado”ou “reprovado”.

Do recurso:
O candidato que não concordar com o gabarito das questões poderá enviar recurso por escrito,
com fundamentação bibliográfica comprobatória anexada e enviada para a sede do Colégio, no
endereço Av. Vereador José Diniz, 3720 - conj. 805 Campo Belo - São Paulo - SP CEP 04604007 em até 48 horas após a divulgação do gabarito oficial.

A banca terá um prazo de 30 (trinta) dias para analisar o recurso e divulgar o resultado no site
do Colégio.
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