
PROJETO DE EXTENSÃO 

SAÚDE PERIODONTAL DE INDÍGENAS ATENDIDOS NA CLÍNICA 

ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO IESPES 

 

O projeto de extensão é vinculado ao IESPES, coordenado pela professora Nicole Vinagre, com a 

participação das docentes Lorena Ramos e Débora Riker. É um projeto que visa o atendimento 

odontológico do público indígena residente em meio urbano a fim de proporcionar uma melhor 

condição de saúde periodontal aos mesmos por meio de ações curativas, preventivas e promoção à 

saúde bucal. 

 

A Direção do IESPES, no uso de suas atribuições estatuárias, torna público que estão abertas as 

inscrições para admissão de acadêmicos voluntários desta instituição, aos quais serão regidas pelas 

disposições do presente edital.  

 

1. DA ABERTURA  

A coordenação do projeto comunica que, no período de 14 a 16/06/2021, estarão abertas as 

inscrições do processo seletivo. 

 

 2. DAS VAGAS  

2.1 Serão ofertadas 04 vagas para alunos a partir do 6º semestre do curso de Odontologia. 

2.2 Pré-requisito para os candidatos: ter cursado as disciplinas de Periodontia I, Odontologia 

Preventiva e Clínica de Atenção Básica com as respectivas aprovações nas mesmas e ter cursado 

ou estar cursando a disciplina de Periodontia II. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 Os alunos devem estar devidamente matriculados na instituição (IESPES) e cursando 

regularmente o curso de Odontologia no semestre letivo 2021/1.  

3.2 As inscrições vão do dia 14 a 16/06/2021. 

3.3 Poderão ser efetuadas na Recepção da Clínica Escola do IESPES no período de 8h às 11h30min 

e 14h às 18h.  

3.4 O valor cobrado no ato da inscrição é de R$10,00.  

3.5 Não haverá devolução da taxa de inscrição em quaisquer circunstâncias e, bem como, não será 

permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa.  

 

4. DA PROVA  

4.1 O processo seletivo consiste em duas etapas, sendo a primeira eliminatória (prova teórica) e a 

segunda classificatória (entrevista e currículo). A prova teórica consistirá em questões de múltipla 

escolha e uma questão discursiva e a entrevista será realizada pela coordenação do projeto. A 

primeira etapa valerá 70 pontos e a segunda 30 pontos, totalizando 100 pontos ao final. 

 4.2 A prova teórica contém 12 (doze) questões de múltipla escolha e 1 (uma) questão discursiva e 

será realizada no dia 18/06/2021 às 9h00min. Com duração de 2 (duas) horas. A entrevista será dia 

23/06/2021 a partir das 9h00min por ordem alfabética. 

4.3 Não será permitido ao candidato levar consigo o caderno de questões após o término da prova, 

sendo permitidas somente anotações do próprio gabarito.  

4.4 O não comparecimento do candidato ou um atraso no horário da prova cursa automaticamente 

na sua desclassificação.  

4.5 As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou 

azul.  



4.6 No momento da prova, devem ser apresentados o comprovante de inscrição no processo seletivo 

e carteira de identidade ou documento similar com foto. Candidatos que, no momento da prova, 

forem pegos utilizando artifícios (celulares, relógios smart watch, apostilas ou compartilhamento 

de informações) para sobressair aos demais, serão desclassificados.  

4.7 Serão classificados os candidatos que acertarem 50% da prova teórica.  

4.8 O conteúdo programático da prova teórica será:  Anatomofisiologia do periodonto: do micro 

ao macro; Etiopatogênese da doença periodontal;  Doenças periodontais;  Classificação das 

doenças periodontais;  Exame e diagnóstico;  Controle mecânico e químico do biofilme dental;  

 Medicina periodontal;  Saliva;  Índices e indicadores em Odontologia;  Sinais vitais;  Cárie; 

 Flúor. 

4.9 A entrevista (segunda etapa) será realizada no dia 23/06/2021 às 9h00min com os candidatos 

que forem aprovados na primeira etapa. Local da entrevista será divulgado junto com a lista de 

aprovados na prova teórica.  

4.10 A entrevista será realizada pelas docentes do projeto, onde o candidato deverá comparecer com 

Currículo Lattes e será questionado sobre sua intenção e disposição para com o projeto e análise 

curricular.  

4.11 A nota da entrevista será baseada nos seguintes itens (Anexo II):  Ações 

desenvolvidas em ligas ou atividades extracurriculares = até 04 pontos;  Monitoria em 

Odontologia = 01 ponto por disciplina (até 02 pontos);  Participação em eventos, 

congressos e simpósios na área = 01 ponto por evento (até 04 pontos);  Trabalhos 

apresentados em eventos / publicados = 01 por trabalho (até 05 pontos);  Conhecimento 

de Língua Inglesa = 01 ponto;  Pro atividade, iniciativa e engajamento = até 04 pontos; 

 Avaliação dos interesses e objetivo em fazer parte do projeto = até 05 pontos;  

Habilidade em se comunicar = até 05 pontos. 

 4.12 O resultado final será um acumulativo das notas adquiridas nas duas etapas.  

 

5. DO RESULTADO  

5.1 O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 21/06/2021 por meio do site do IESPES. 

5.2 O resultado final sairá dia 25/06/2021 e será divulgado no site do IESPES.  

5.3 Qualquer dúvida em relação ao processo seletivo falar com as docentes. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 O acadêmico selecionado deverá cumprir com carga horária semanal de até 12 horas e todos os 

deveres relacionados ao projeto.  

6.2 O acadêmico selecionado deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele 

estabelecidas.  

6.3 Se por qualquer motivo o número de vagas não for preenchido ou um dos voluntários for 

excluído ou abandonar suas atividades, a coordenadora reserva-se ao direito de preencher a vaga 

remanescente por meio de lista de espera a partir da seleção realizada. 
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para os candidatos. 

 

  

 

 

 

 

Santarém, 02 de junho de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________  _____________________________ 

Nicole Patrícia de Lima Vinagre da Ponte               Lorena Beatriz de Oliveira Ramos 

Coordenação do Projeto         Coordenação de Curso 

 

 

_____________________________ 

Glairton Nogueira 

Diretor do IESPES 

  



ANEXO I – CRONOGRAMA DE EVENTOS 

ETAPAS DATAS HORÁRIOS LOCAL 

Período de inscrição 14 a 16/06/2021 08 às 18h Recepção da clínica 

escola IESPES 

1ª Etapa 

Prova Teórica 

18/06/2021 09h IESPES – Sala será 

divulgada no apoio 

ao discente no dia da 

prova 

Divulgação do gabarito 18/06/2021 16h Site do IESPES 

Resultado da 1ª etapa 21/06/2021 16h Site do IESPES 

2ª Etapa 

Entrevista e análise 

curricular 

23/06/2021 09h IESPES – Sala será 

divulgada no apoio 

ao discente no dia da 

prova 

Resultado final 25/06/2021 16h Site do IESPES 

 

 

ANEXO II – TABELA DE PONTUAÇÃO DA 2ª ETAPA 

 

Aluno: ___________________________________________  Semestre: ___________ 

ATIVIDADES QUANTIDADE PONTUANÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Ações desenvolvidas em 

ligas ou atividades 

extracurriculares 

 
01 ponto/atividade 

Até 04 pontos 

 

Monitoria em Odontologia  01 ponto/disciplina 

Até 02 pontos 

 

Participação em eventos, 

congressos e simpósios na 

área 

 
01 ponto/evento 

Até 04 pontos 

 

Trabalhos apresentados em 

eventos / publicados 

 01 ponto/trabalho 

Até 05 pontos 

 

Conhecimento de Língua 

Inglesa 

 
01 ponto 

 

Pro atividade, iniciativa e 

engajamento 

 
Até 04 pontos 

 

Avaliação dos interesses e 

objetivo em fazer parte do 

projeto 

 

Até 05 pontos 

 

Habilidade em se comunicar  Até 05 pontos  

TOTAL  30 pontos  

 

Docentes:  

_____________________ ____________________ _______________________ 

        Nicole Vinagre          Lorena Ramos              Débora Riker 


