
 
 

 

1 
 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – 2021 
PRÁTICA PROFISSIONALIZANTE EM METODOLOGIAS DE ENSINO, PESQUISA E 

APRENDIZAGEM EM CIRURGIA CRANIOFACIAL 
 
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), conforme dispõe a 
legislação vigente, comunica que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vaga 
para profissionais da área de Saúde Humana, com título de Doutor, no curso de Prática Profissionalizante em 
Metodologias de ensino, pesquisa e aprendizagem em cirurgia craniofacial, com bolsa no valor de R$ 3.300,00 
(três mil  e trezentos reais). 
 
Atenção: é obrigatória a leitura atenta de todo o Edital antes de realizar a inscrição. 
 

 

1 – DO PROGRAMA 

Considerando que as anomalias craniofaciais congênitas respondem por grande comprometimento estético e funcional 
e sua reabilitação exige procedimentos complexos, objetiva-se avaliar a incorporação da tecnologia de planejamento 
cirúrgico virtual e utilização de modelos e guias tridimensionais na amostra de pacientes do Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo. Objetiva-se avaliar as potenciais indicações para a utilização 
dessas tecnologias, os benefícios quanto ao número de complicações, à redução do tempo operatório e de custos, e da 
possibilidade de um controle mais preciso do resultado final uma vez que existe uma escassez de informações sobre as 
suas aplicações em grandes deformidades craniofaciais e dificuldades inerentes associadas à técnica.  

Com essa finalidade, o HRAC-USP oferece o curso de Prática Profissionalizantes em Metodologias de ensino, 
pesquisa e aprendizagem em cirurgia craniofacial, com duração de 02 (dois) anos, regido sob a Coordenação do 
Prof. Dr. Cristiano Tonello e Vice-Coordenação do Prof. Dr. Nivaldo Alonso. 

O curso será oferecido com 01 (uma) vaga e realizado no período de 03/05/2021 a 02/05/2023, com um total de 2.080 
horas de atividades práticas e teórico-práticas e periodicidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h (20 horas 
semanais). 

 

2 – DOS REQUISITOS 

2.1 O candidato deverá ter título de Doutor em área da Saúde Humana.  

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas pelo Sistema Apolo USP (https://uspdigital.usp.br/apolo/), das 8h de 26/04/2021 
(segunda-feira) às 18h de 29/04/2021 (quinta-feira). O sistema de inscrição solicitará os dados necessários. 

3.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição. 

3.1.2 A inscrição é gratuita. 

3.1.3 O candidato deverá realizar o upload de seu currículo Lattes e de seu documento de identificação principal 
(RG, Passaporte etc.). 

3.1.4 O candidato deverá enviar para o e-mail da Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP (saac@usp.br) o 
documento comprobatório do título de Doutor e um Projeto de Pesquisa, que será desenvolvido durante a 
realização do curso em pacientes com fissura labiopalatina e dentro da temática da prática profissionalizante. 
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3.2 A confirmação da inscrição será efetuada após a inscrição online e o recebimento de toda documentação solicitada 
nos itens 3.1.3 e 3.1.4. O Sistema Apolo USP enviará um e-mail de aprovação da inscrição para o endereço eletrônico 
cadastrado. 

3.3 O HRAC-USP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados, exceto aqueles atribuíveis à sua responsabilidade. 

3.3 O encaminhamento da documentação deverá ser feito, impreterivelmente, até às 23h59 do dia 29/04/2021; caso 
contrário, a inscrição no processo seletivo será reprovada. 

 

4 – DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção será realizada da seguinte forma: 

4.1.1 Avaliação do Projeto de Pesquisa que será desenvolvido durante a realização do curso, em pacientes com 
fissura labiopalatina dentro da temática da prática profissionalizante, com nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos; 

4.1.2 Análise do currículo Lattes, sendo valorizada a produção científica em fissuras labiopalatinas, com nota de 0 
(zero) a 10 (dez) pontos. 

 

5 – DOS RESULTADOS 

5.1 A nota final será a média entre a pontuação obtida no Projeto de Pesquisa e o currículo Lattes. 

5.2 Os critérios para desempate obedecerão a seguinte ordem:  

5.2.1 Maior nota no projeto de pesquisa; 

5.2.2 Maior nota na análise curricular. 

5.3 O resultado final do processo seletivo e convocação para a matrícula serão publicados no site do HRAC-USP 
(hrac.usp.br) no dia 30/04/2021, partir das 14h. A classificação será divulgada seguindo o número de CPF do candidato. 

 

6 – DA MATRÍCULA 

6.1 A matrícula deverá ser efetivada no dia 03/05/2021, no período das 8h às 12h, pelo candidato selecionado. Este 
deverá comparecer pessoalmente, ou por procurador oficialmente constituído, na Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-
USP, apresentando a seguinte documentação:  

6.1.1 Diploma da graduação (original e cópia). 

6.1.2 Fotocópia do CPF e comprovante de regularização.  

6.1.3 Fotocópia do RG (Cédula de Identidade). 

6.1.4 Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de obrigações eleitorais. 

6.1.5 Documento informando o tipo sanguíneo.  

6.1.6 Comprovante de residência (moradia).  

6.1.7 Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino).  

6.1.8 Comprovante do número de inscrição do PIS. 

6.1.9 Comprovante do título de Doutorado (original e cópia). 

6.1.10 Uma foto 3x4 colorida e recente. 

6.1.11 Comprovante de conta bancária, obrigatoriamente no Banco do Brasil. 
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6.2 O não comparecimento do candidato classificado ou de seu procurador no período estipulado para matrícula 
implicará a perda da vaga.  

6.3 O pagamento da bolsa será feito por meio de depósito bancário em sua conta corrente até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao início da vigência da bolsa.  

6.4 O programa terá início em 03/05/2021 e terá duração de 02 (dois) anos.  

 

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os candidatos serão admitidos ao curso na ordem rigorosa de classificação até o número de vagas que 
correspondem às bolsas oferecidas.  

7.2 As bolsas oferecidas serão financiadas pela Organização Não Governamental Smile Train e administradas pela 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, com o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). 

7.3 A Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da 
mudança de dados constantes na inscrição (e-mail, telefone etc.).  

7.4 O candidato matriculado que não comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a data do início do curso 
(03/05/2021) será considerado desistente e automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado o 
próximo candidato da lista classificatória.  

7.5 O prazo máximo para convocações de suplentes será de 30 (trinta) dias após o início do curso. 

7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Cultura e Extensão do HRAC-USP.  

7.7 Os alunos estarão subordinados à Comissão de Cultura e Extensão Universitária do HRAC-USP e ao coordenador 
do curso de Prática Profissionalizante em Metodologias de ensino, pesquisa e aprendizagem em cirurgia craniofacial. 

7.8 Aplica-se aos alunos o disposto nas “Normas internas dos cursos de pós-graduação lato sensu” do HRAC-USP 
(hrac.usp.br/extensao/normativas). 

 

 

 

Bauru, 14 de abril de 2021. 

Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP – saac@usp.br | (14) 3235-8420  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


