EDITAL DE CONVOÇÃO PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA E
TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAIS
SOBRACIBU - 2016
A Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial
(SOBRACIBU) vem, por meio deste Edital, convocar os candidatos interessados em prestarem a
Prova de Título de Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF),
promovido pela SOBRACIBU.
A referida prova confere, ao candidato aprovado, o Título de Especialista em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial, emitido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia
Buco Maxilo Facial.

I – REQUISITOS
De acordo com as normas desta Sociedade, estará apto a prestar a Prova de Título o
candidato que preencher os seguintes requisitos:
 Ser cirurgião-dentista, com inscrição e habilitação no Conselho Regional de Odontologia em um
dos Estados da Federação Brasileira, comprovado por fotocópia da carteira de habilitação de
cirurgião-dentista, expedida pela Regional do Conselho Federal de Odontologia, com o
respectivo número de inscrição.
 Estar formado há mais de 3 (três) anos, comprovado por fotocópia do diploma de cirurgiãodentista.
 Concluído curso de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, devidamente
comprovado.
 Entrega ou postagem de inscrição, documentação
impreterivelmente até o dia 10 de novembro de 2016.
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 Pagamento de taxa de inscrição até dia 10 de novembro de 2016 (comprovada através do
envio por e-mail do comprovante de depósito em Conta Corrente da Sobracibu).

II – INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser realizada impreterivelmente até o dia 10 de novembro de 2016 da
seguinte maneira:
Pelo site www.sobracibu.com.br, preencher e imprimir a ficha de inscrição. Remetê-la à
SOBRACIBU devidamente assinada e anexada ao currículo e à fotocópia de TODA documentação
exigida. Documentos com data de postagem posterior a 10 de novembro de 2016 não serão
considerados.
Após o recebimento e aceitação da inscrição, a SOBRACIBU passará por e-mail informes
sobre os dados bancários para efetuação da taxa de inscrição. Os valores serão:

 R$ 300,00
 R$ 380,00
 R$ 920,00

aos associados adimplentes (acrescidos do valor em débito aos associados
inadimplentes).
sócios a partir de 2016 até a data da inscrição.
para não associados.

Apenas os associados SOBRACIBU deferidos até o limite da data de inscrição pagarão o
valor de R$380,00. Não serão aceitas inscrições condicionais ou com a documentação incompleta.
A aceitação da inscrição do candidato à Prova de Título é de competência da Sociedade Brasileira
de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial.

III – PROVA
A prova será realizada nos dias 02 e 03 de dezembro de 2016, com início as 08h00min,
junto ao ERCEDDAR 2016 (Encontro de Residentes do CEDDAR 2016), que será realizado no
Medical Innovation Institute Johnson & Johnson, localizado à Rua Agostinho Cantu, 240, Butantã,
na cidade de São Paulo-SP. O candidato deverá apresentar-se ao local da prova munido de carteira
de identidade original, canhoto de depósito do pagamento de inscrição, caneta preta ou azul, lápis e
borracha. Os inscritos para a prova de Titulação estarão automaticamente inscritos no evento,
podendo participar das atividades científicas do mesmo.
A Prova de Título será realizada da seguinte forma:
Prova Teórica Escrita.
Prova de proficiência em Inglês.
Leitura e Avaliação da prova individualmente.
Arguição oral com banca formada pela Comissão Organizadora.
Arguição analítica do Curriculum Vitae pela Comissão Organizadora.

IV – APROVAÇÃO
Os candidatos serão considerados aprovados no processo de titulação em CTBMF da
SOBRACIBU ao finalizarem a prova obtendo nota igual ou superior a 7,0 (sete). Os candidatos
considerados aprovados obterão título de especialista em CTBMF da SOBRACIBU deferido em
caráter definitivo, pelo período de cinco anos.
Os candidatos serão considerados aprovados em caráter provisório no processo de
titulação em CTBMF da SOBRACIBU ao finalizarem a prova obtendo nota com valor entre 5,0
(cinco) e 6,9 (seis vírgula nove). Candidatos considerados aprovados em caráter provisório
obterão título de especialista em CTBMF da SOBRACIBU deferido em caráter provisório por
período determinado de 01 (um) ano. Após este período de 01 (um) ano, o referido título perderá
seu valor legal, estando o candidato obrigado a prestar a prova de titulação em CTBMF da
SOBRACIBU de 2017 para a obtenção do título deferido em caráter definitivo.
O resultado da Prova de Título será divulgado em data a ser informada no dia da prova. A
este resultado final não cabe revisão ou qualquer tipo de recurso.

V - PROVA DE IDIOMAS:
A prova de idiomas é confeccionada pela escola FISK, com texto e questões de múltipla
escolha. O candidato que apresentar junto de sua documentação aprovação do TOEFL estará
dispensado da prova de proficiência em língua inglesa.

VI – O TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CTBMF

O candidato aprovado receberá o Título de Especialista em CTBMF emitido pela
SOBRACIBU, o qual terá validade por 5 anos, devendo ao findar deste período passar pelo
processo de convalidação. Tal processo avalia a pontuação do especialista no período em questão
quanto sua participação em congressos, publicações científicas e aulas ministradas. Será chancelado
no verso do certificado suas convalidações; e somente sócios adimplentes podem participar do
processo de convalidação. O candidato a prova de Título de Especialista em CTBMF não-sócio da
SOBRACIBU sendo aprovado receberá o Título, porém ao findar 5 anos precisará passar pelo
processo de convalidação como sócio.
Esta medida visa manter os especialistas em constante atividade de atualização e reciclagem
na área.

VII – PRÊMIO RAYMUNDO MIRACCA

A SOBRACIBU voltou a exercer a entrega do Prêmio Raymundo Miracca.
Objetivo: Premiar o melhor candidato ao Título de Especialista em CTBMF (aberto para residentes
nacionais e estrangeiros).
Critério: Nota da Prova + Avaliação de currículo de atividades feitas no tempo da duração da
Residência (participações em Congressos, trabalhos apresentados, publicações, pesquisas e
atividades relacionadas).

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficha de Inscrição
Programa da Prova e Bibliografia mínima sugerida
Maiores informações: sobracibu@sobracibu.com.br
Campinas, 02 de setembro de 2016.

