EDITAL DE ABERTURA Nº 001, DE 03 DE MARÇO DE 2020.

INSCRIÇÕES PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, NA
MODALIDADE TÉCNICO SUBSEQUENTE (PÓS-MÉDIO)

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica (SECTET), no uso
de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o Curso Técnico em
Saúde Bucal, de caráter teórico-prático, com o objetivo de proporcionar Educação
Profissional em Saúde Bucal, no nível Habilitação Profissional de Técnico de Saúde Bucal,
nos termos dispostos pela legislação em vigor, para comunidade em geral; conduzindo o
estudante ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, em sintonia
com as novas demandas de uma economia aberta, globalizada e de uma sociedade
democrática.
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Edital tem por objeto a abertura de 40 (quarenta) vagas para inscrição no
Curso Técnico em Saúde Bucal, em oferta presencial, a ser executado pela Universidade
Federal do Pará – UFPA, com interveniência da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento
da Pesquisa – FADESP, por meio do Convênio de Cooperação Técnica Nº 012/2019 –
SECTET/UFPA/FADESP, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 34.053, de 09/12/2019.
2- DO CURSO
2.1 O Curso tem carga horária total de 1.200 horas, tipo presencial, de caráter teóricoprático, das quais, 150 (cento e cinquenta) horas, no mínimo, destinadas a estágios de
aprendizagem, orientados e supervisionados pela Instituição. A carga horária será
organizada em 04 (quatro) módulos no período de 18 meses, de modo a que cumpram a
carga horária para cada disciplina e conforme previsto em grade curricular. O conjunto de
módulos corresponderá à habilitação profissional, com direito a diploma de Técnico em
Saúde Bucal de Nível Médio, desde que comprovada a conclusão do Ensino Médio, em
estabelecimento de Ensino regular legalmente reconhecido.

3- DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NOS CURSOS
3.1 Os participantes devem ter idade mínima de 18 anos completos no momento da
conclusão do Curso;
3.2 Os participantes devem ter afinidade/empatia para trabalhar na área da Saúde
Odontológica;
3.3 Os participantes não deverão possuir outra Certificação de Nível Técnico;
3.4 Os participantes devem possuir o Ensino Médio Completo no momento da inscrição,
devidamente certificado;
3.5 De acordo com o público-alvo definido no Programa de Educação Profissional e
Tecnológica do Estado do Pará serão adotados como critérios de seleção, em caso de haver
superação do número de inscritos sobre o número de vagas, os seguintes:
3.5.1 Ser trabalhador, com ou sem vínculo empregatício, incluídos os trabalhadores
domésticos, agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas, catadores de
materiais

reciclados e

reutilizáveis,

pescadores,

fruticultores,

povos

indígenas

e

comunidades quilombolas, autônomos, de acordo com classificação do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, independentemente de exercerem ou não ocupação
remunerada, ou de estarem ou não no exercício de suas ocupações;
3.5.2 Ser beneficiário de programas de transferência de renda;
3.5.3 Ter cursado o ensino médio completo na rede pública ou em instituições privadas na
condição de bolsista, integral ou parcial.
3.6 Para os beneficiários com necessidades especiais, serão observadas as condições de
acessibilidade e participação plena no ambiente educacional, tais como adequação de
equipamentos e materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura física.
4- DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições são gratuitas.
4.2 O Edital estará disponível nos sites da SECTET: www.sectet.pa.gov.br e da FADESP:
https://portalfadesp.org.br/.
4.3 O período das inscrições será: de 03 a 06 de Março de 2020.

4.4 As inscrições deverão ser

realizadas

nos

sites da SECTET: www.sectet.pa.gov.br ou da FADESP: https://portalfadesp.org.br,
preenchendo ficha de inscrição e encaminhando para o e-mail tsbufpasectet@gmail.com,
com o assunto: Inscrição Curso TSB.
4.5 A pré-seleção dos participantes será realizada por membros da Coordenação do Curso e
divulgada nos sites da SECTET e FADESP, no dia 13 de março de 2020.
4.6 Os candidatos pré-selecionados serão convocados por e-mail para realização de
entrevista realizada no Prédio da Faculdade de Odontologia da UFPA, no período de 16 a
20 de março de 2020; na qual deverão ser apresentados os documentos comprobatórios
descritos abaixo:
4.6.1 Ficha de Inscrição (Anexo I);
4.6.2 Termo de Compromisso (Anexo II)
4.6.3 Cópia do RG;
4.6.4 Cópia do CPF;
4.6.5 Cópia de Diploma de conclusão do Ensino Médio;
4.6.6 Cópia de Histórico Escolar;
4.6.7 Comprovante de residência.
4.7 A lista dos Aprovados será divulgada nos sites da SECTET: www.sectet.pa.gov.br e da
FADESP: https://portalfadesp.org.br, no dia 26 de março de 2020.
5- DAS VAGAS
Serão ofertadas um total de 40 (quarenta) vagas para o curso Técnico em Saúde Bucal TSB.
6 - REGRAS DE APROVAÇÃO:
A frequência mínima obrigatória para aprovação do participante deverá ser igual ou superior
a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total de horas do curso, de acordo com a
legislação vigente. A nota mínima para aprovação é 7 (sete), obtida pela média das
avaliações realizadas.

7 – DAS PENALIDADES:
O participante que não cumprir o mínimo de 75% de frequência nas disciplinas do curso
acima citado, mediante comprovação em lista de frequência, resguardado o direito de
apresentar atestado médico para justificar falta, fica impedido de receber certificado de
conclusão do curso, candidatar-se em outra oferta de curso gratuito oferecido pelo Governo
do Estado, no período de 6(seis) meses, bem como, ressarcir a SECTET, a título de
indenização, os valores despendidos em seu benefício para a realização do Curso Técnico
em Saúde Bucal, devidamente atualizado conforme legislação vigente, ora estimados em
R$ 7.599,70 (Sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos).
8. AVALIAÇÃO DO CURSO
As avaliações serão expressas em sínteses avaliatórias através de menções: ÓTIMO,
SUFICIENTE, INSUFICIENTE, verificados da maneira seguinte:
ÓTIMO – aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do conteúdo
específico;
SUFICIENTE – aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do
conteúdo específico;
INSUFICIENTE – aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do conteúdo
específico.
Poderão, alternativamente, ainda, ser conferidas notas às avaliações dos alunos,
numa escala de zero a dez, sem fracionamento, resultando em média aritmética que
equivalerá às menções, conforme segue:
Média igual ou maior que 8,0 (oito) – menção ÓTIMO;
Média igual ou maior que 7,0 (sete) – menção SUFICIENTE;
Média menor que 7,0 (sete) – menção INSUFICIENTE.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital;
9.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências e que se
enquadrem dentro do que se pede neste edital;

9.3 Será eliminado, a qualquer

época,

mesmo

depois de matriculado, o candidato que, comprovadamente, para realizar o curso, tiver
usado documentos e/ou informações falsas;
9.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Educação Profissional e
Tecnológica (DETEC) da SECTET e pela coordenação do Curso/UFPA.

Belém, 02 de Março de 2020.

Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

FORMULÁRIO DE PRÉ MATRÍCULA: CURSO TÉCNICO
MUNICÍPIO DE REALIZAÇÃO DO
CURSO:
NOME DO CURSO:
TURMA:
CARGA HORÁRIA:

BELÉM
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
NÍVEL: TÉCNICO
1.200 h

TIPO:

INÍCIO PREVISTO:
OFERTANTE:
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:
NOME DA MÃE COMPLETO:
COR DA PELE OU RAÇA:
ENDEREÇO ONDE RESIDE:
CEP RESIDENCIAL:
CIDADE ONDE RESIDE:
TELEFONE (COM DDD):
E-MAIL DO ALUNO:
ESCOLARIDADE:
POSSUI DEFICIÊNCIA? (S OU N)

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFPA
SEXO (M/F):

RG
CPF

BAIRRO:
UF:

TIPO DE DEFICIÊNCIA:
RECEBE SEGURO DESEMPREGO? (S OU
DESEMPREGADO? (S OU N)
N)
O ALUNO OU SUA FAMÍLIA RECEBE AUXÍLIO FINANCEIRO POR MEIO DE ALGUM PROGRAMA DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA? (S OU N)
PERTENCE A POPULAÇÃO DO CAMPO? (S OU N)
É MEMBRO DE POVO INDÍGENA? (S OU N)
É MEMBRO DE COMUNIDADE QUILOMBOLA? (S OU N)
ESCREVA EM POUCAS LINHAS QUAL O SEU INTERESSE PELO CURSO?

QUAL?
QUAL?
QUAL?
QUAL?

PRESENCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica - SECTET

CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO NO
CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL.

Pelo
presente
TERMO
DE
COMPROMISSO
E
RESPONSABILIDADE,
eu,_________________________________________________, portador do RG nº _______,
CPF nº ___________________, inscrito voluntariamente e selecionado para participar do Curso
Técnico em Saúde Bucal, realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação
profissional e Tecnológica – SECTET, com execução da Universidade Federal do Pará – UFPA,
sob a interveniência da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP,
assumo o compromisso de:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Cumprir integralmente as exigências curriculares, a fim de evitar o
desligamento do curso por insuficiência acadêmica, inassiduidade ou outra razão a que der causa.
CLÁUSULA SEGUNDA – Declarar estar ciente de que, após a assinatura deste Termo de
Compromisso e Responsabilidade e depois de realizada minha inscrição/matrícula, não poderei
desistir da vaga, salvo com apresentação de justificativa, que deverá ser encaminhada à
Coordenação do Curso.
CLÁUSULA TERCEIRA – Em caso de descumprimento deste compromisso, ressarcir a
SECTET, a título de indenização, os valores despendidos em meu benefício para a realização do
Curso Técnico em Saúde Bucal, devidamente atualizado conforme legislação vigente, ora
estimados em R$ 7.599,70 (Sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA – Os casos omissos serão resolvidos por Comissão administrativa
formada por membros da SECTET, UFPA e FADESP.
Belém (Pa), ______, de ___________________ de _______.

Assinatura: ______________________________________

