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PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL 

Setor / Área: Prótese Removível 

Código da opção de Vaga: PSS-016 
 

 

O presente Processo Seletivo é regido pelo Edital nº 197, de 14 de fevereiro de 2023, 

acrescido das presentes Orientações Gerais e Normas Complementares. 

 
1. DA BANCA EXAMINADORA 

 

A Banca Examinadora será composta pelos professores a seguir elencados: 

● Membros titulares: 

o Marcela Rodrigues Alves (Presidente) 

o Ney Diegues Pacheco 

o Aline Tany Posch 

● Membros suplentes: 

o Osmar de Agostinho Neto 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições deverão ser feitas através do e-mail oficial do Departamento de Prótese e 

Materiais Dentários: protese@odonto.ufrj.br entre os dias 27/02/2023 e 03/03/2023. 
 

PARÂMETROS DE ADMISSIBILIDADE: Poderão se inscrever cirurgiões-dentistas com 

Especialização em Prótese Dentária ou, ainda, que tenham concluído os créditos necessários para 

a apresentação da Dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado em Prótese Dentária ou área 

afim, sendo essa afinidade avaliada pela Banca Examinadora. 

 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

O processo seletivo constará de duas fases: 
 

1ª fase: Análise de currículos 
 

A análise das solicitações de inscrições será feita pela banca, mediante exame preliminar dos 

currículos documentados, tendo por base a pertinência dos títulos do candidato em relação à 

área/setor do Processo Seletivo Simplificado. Essa etapa tem caráter eliminatório, não sendo 

considerada no cômputo da média final, apenas habilitando ou não, o candidato para prosseguir na 

etapa subsequente. 
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Estarão aptos os candidatos com graduação em Odontologia, com Curso de Especialização 

em Prótese Dentária, Mestrado ou Doutorado em Prótese Dentária, bem como os que tenham 

concluído os créditos de Mestrado ou Doutorado na área de Prótese Dentária ou área afim, segundo 

decisão da Banca Examinadora, que terá caráter definitivo e irrevogável.  

 

O resultado da homologação dos pedidos de inscrição será comunicado pela Unidade 

acadêmica aos candidatos via e-mail de comunicação constante no edital. 

 

2ª fase: Provas eliminatórias e classificatórias 
 

Serão aplicadas as seguintes provas: escrita, prática e didática, nesta sequência, as quais 

terão valor de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se aprovado o candidato que obtiver média final 

igual ou superior a 7 (sete) em cada uma das provas. Será automaticamente reprovado o candidato 

que obtiver nota inferior a 6 (seis) em quaisquer dessas provas. 

 
 CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA MÉDIA: Os  candidatos  aprovados  serão  classificados  por  média  
ponderada  das  notas  das  provas, de acordo com a fórmula abaixo e expressa com uma casa decimal. 
 

MF = 3 (NE) + 4 (NP) + 3 (ND) 
       10 
 

*MF = média final; NE = nota escrita; NP = nota prática e ND = nota didática 
 

CRONOGRAMA: 

● 13/03/2023, segunda-feira, 13h – Prova Teórica 

o 13:00h – Os candidatos deverão se apresentar no Departamento de Prótese 

e Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia, localizado à Rua Prof. 

Rodolpho Paulo Rocco, 325 / 2° andar, Ilha da Cidade Universitária - Rio de 

Janeiro – RJ, onde receberão informação sobre o local da prova escrita. 

 

o 13:30h – Serão sorteados os temas que serão abordados na prova teórica e 

o tema único para a prova didática, que será realizada pelos candidatos que 

forem aprovados na primeira fase e nas provas teórica  e prática. Os temas 

abordados na prova teórica serão excluídos do sorteio do tema da prova 

didática. 

 

o 13:35h às 15:35h - Prova teórica escrita 

 

A relação de candidatos aprovados para a prova prática será disponibilizada por e-mail a 
todos os candidatos até o dia 15/03/2023, às 18h. 
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● 17/03/2023, sexta-feira, 08h – Prova Prática 
o 08:00h – Os candidatos deverão se apresentar no Departamento de Prótese e 

Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia, localizado à Rua Prof. 

Rodolpho Paulo Rocco, 325 / 2° andar, Ilha da Cidade Universitária - Rio de 

Janeiro – RJ, onde receberão informação sobre o local da prova prática. 

 

o 08:30h – Sorteio do ponto da prova prática 

 
o 09:00h às 10:30 – Prova prática 

 
A relação de candidatos aprovados para a prova didática será fixada no Departamento, às 

12h, deste mesmo dia. 

 

● 17/03/2023, sexta-feira, 13:30h – Prova Didática 
 

o 13:30h - Provas didáticas, para os candidatos aprovados na Prova Prática. 

Serão concedidos 30 min para cada candidato, a serem chamados em 

ordem alfabética. 

 

O RESULTADO FINAL será disponibilizado por e-mail a todos os candidatos que realizaram a 
prova didática até o dia 20/03/2023, 18h. 
 
 

4. PROGRAMA DE PONTOS A SEREM COBRADOS NAS PROVAS: 
 

Pontos para as Provas Teórica e Didática: 
 

            4.1. Anatomia protética do paciente edêntulo 

                  4.2.  Ajuste do plano de cera superior para prótese total 

                  4.3. Overdentures 

4.4. Seleção de dentes artificiais para prótese removível e arranjo estético da bateria   

labial superior 

4.5. Síndrome da combinação 

4.6. Articuladores 

4.7. Retentores extracoronários 

4.8. Delineadores 

4.9. Sistema de suporte em Prótese Parcial Removível 

4.10. Moldagem em Prótese Parcial Removível 
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Informações sobre a Prova Prática: 

 

A prova prática terá seu conteúdo definido por meio de sorteio, na presença dos candidatos 

aprovados nas etapas anteriores do Processo seletivo. 

Os itens constantes do Sorteio serão: 
 

 Confecção de placa base de prótese total superior e inferior (serão cedidos os modelos 

de gesso) 

 Confecção de placa base e plano de cera para prótese total superior (será cedido o 

modelo de gesso) 

 Confecção de placa base e plano de cera para prótese total inferior (será cedido o 

modelo de gesso) 

 Montagem dos seis dentes anterossuperiores de uma prótese total superior (será 

cedida a placa base com plano de cera e os dentes artificiais) 

 Montagem de um hemiarco de uma prótese total superior (será cedida a placabase 

com plano de cera e os dentes artificiais) 

TODOS os materiais e instrumentais necessários para realização da prova prática deverão ser 

providenciados pelo candidato, com todos os itens que considere necessários para o 

desenvolvimento da atividade. 

Tempo de duração da prova prática: 1 hora e 30 minutos. 
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