EDITAL 2022
PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE MEMBRO EFETIVO PARA MEMBRO
TITULAR DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCO-MAXILO-FACIAL

Dentre os requisitos para mudança de categoria de membro aspirante
/efetivo para titular (artigo 17 e 25 do Regulamento Geral 2017), a prova
didática representa apenas um deles. A aprovação nesta modalidade não
garante a mudança de categoria se os demais requisitos não forem atendidos
pelo proponente.
Dos Requisitos:
Art. 17- Os Membros Titulares (MTI) são os Cirurgiões-Dentistas, que
cumpriram os requisitos estabelecidos pelo Regulamento Geral, após o
exercício de 05 (cinco) anos a partir da categoria de Membro Aspirante ou de
Membro Efetivo, registrados como Especialista em Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial (CTBMF) no CFO/CRO, ou os antigos Membros Aspirantes
com Título de Especialistas que já ingressavam neste CBCTBMF, antes da
modificação do Estatuto e Regulamento Geral, em 2017.
O candidato deverá cumprir os seguintes requisitos para ingresso:
a- Ter no mínimo 02 (dois) anos como Membro Efetivo para qualificação para o
Board;
b- Totalizar pontuação, de acordo com a lista de atividades para pontuação do
Colégio (atividades nas áreas de pesquisa, publicações, área educacional e
eventos) para se pré-qualificar para a prova do Board para Titular ou, no
memento, para a "prova para mudança de categoria";
c- Ter a indicação de três Membros Titulares e/ou Eméritos (Certificados pelo
Board);
d- Estar adimplente com o COLÉGIO;
e- Não poderá estar em situação de pendência de documentos comprobatórios
com a Secretaria do COLÉGIO;
f- Ser aprovado na prova para Membro Titular. Após a criação do Board a
prova atenderá aos critérios exigidos para o Board.

Art. 25- Os membros do COLÉGIO, de qualquer categoria, terão as seguintes
atividades pontuadas:
Eventos/
Adesão ao COBRAC
Adesão a Congressos Regionais do CBCTBMF
Adesão a Congressos Internacionais da Especialidade
CTBMF
Curso Anual de Atualização do CBCTBMF completo e com
certificado
Autoria de livros técnicos da especialidade de CTBMF **
Autoria de Capítulos de Livro de CTBMF, por autoria de um
mesmo livro (até 10 três capítulos, ou 30 pontos) - Validade de
05 anos. Não se acumula autoria de livro e capítulos de um
mesmo livro.
Encontros Educacionais do CBCTBMF completo e com
certificado
Cursos chancelados pelo CBCTBMF
Publicações Nacionais (por publicação) - Validade de 05 anos.
Publicações na Revista do Colégio - Validade de 05 anos.
Publicações Internacionais (por publicação) - Validade de 05
anos.
Palestrante / conferencista / ministrador de conteúdo da
especialidade em eventos internacionais da especialidade
Palestrante / conferencista / ministrador de conteúdo da
especialidade em qualquer evento nacional
Cargo de Membro da Diretoria (Diretoria Executiva,
Conselheiros Titulares e Adjuntos) - Somente se completar
integralmente a gestão.
Cargo de Membro do Conselho Geral, Coordenador de
Comissões, Coordenadores de Capítulo - Somente se
completar integralmente a gestão.
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a- O registro de pontos só será realizado pela Secretaria do COLÉGIO
mediante remessa dos comprovantes digitalizados, por e-mail e serão
passíveis de conferência e eventual exigência de apresentação de documentos
originais;
b- Os comprovantes devem ser enviados pelo próprio Membro Efetivo;
c- Qualquer irregularidade praticada pelo associado tal como: falsidade
documental ou quaisquer outras fraudes relacionadas aos comprovantes
enviados, acarretará como sanção a exclusão sumária e irrecorrível do
COLÉGIO;
d- Será exigido como pré-requisito para ascender à Membro Titular: mínimo de
240 (duzentos e quarenta) pontos pois, durante o "interstício" que passa a
contar da categoria "Aspirante" há tempo para o candidato obter a pontuação;
e- Para que o Membro se mantenha como Titular será exigido 160 (cento e
sessenta) pontos a cada 04 (quatro) anos (a contar do dia seguinte a um
Cobrac ao dia seguinte do próximo Cobrac);

f- Caso o Membro Titular totalize uma pontuação superior a exigida, os pontos
que excederem valerão por 04 (quatro) anos, com exceção de autoria de livros
técnicos e capítulos de livros que valerão por 05 (cinco) anos.
Obs.: As atividades listadas devem ser realizadas na área de cirurgia ou em
área diretamente relacionada.
Da Inscrição:
A solicitação para a realização da prova de mudança de categoria durante o
Cobrac 2022 poderá ser realizada pelo e-mail: secretaria@bucomaxilo.org.br
A data limite para solicitação da inscrição é 03/06/2022.
Com a inscrição feita, deverá efetuar o depósito da taxa de inscrição no valor
de R$ 100,00 (cem reais) através do Banco: Itaú (341) Ag: 0772 Conta: 459004.
A data limite para o deposito será até o dia 03/06/2022, após esse prazo o
candidato não fará a prova.
O comprovante de depósito deve ser enviado para o e-mail:
secretaria@bucomaxilo.org.br
Não haverá devolução da taxa de inscrição, sob nenhuma hipótese.
Da documentação comprobatória:
A Documentação comprobatória dos requisitos descritos no artigo 25 do
Regulamento Geral, deve ser enviado, pelo candidato, por e-mail até o dia
03/06/2022.
Documentação enviada após esta data não será considerada e o candidato
não fará a prova.
O endereço para envio é: secretaria@bucomaxilo.org.br.
Os candidatos devem comprovar uma pontuação de 240 pontos para
realização da prova conforme artigo 25 do Regulamento geral letra “a” e “d”.
Os documentos devem ser enviados digitalizados e em formato pdf.
Da Prova
A prova será realizada no dia 15 de junho de 2022 das 16h00 às 18h00 em
sala a ser designada durante o Cobrac 2022. Não será permitido o acesso ao
local da prova após o horário de início da prova.
A prova constará de 40 questões objetivas, sendo verdadeira (V) ou falsa (F).
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 V ou F para a alternativa da questão.
Sendo assim, questões rasuradas serão consideradas erradas, mesmo que
esteja correta.
Do resultado:
Será considerado aprovado na prova o candidato que obtiver um índice de, no
mínimo, 70% de acerto do total das questões.
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 04604-007 em até 48 horas após
a divulgação do gabarito oficial.
Uma banca constituída e terá um prazo de 30 (trinta) dias para analisar o
recurso e divulgar o resultado no site do Colégio.
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