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A Chefia do Departamento de .Odontologia, no uso de suas atribuições, 'considerando os
termos do EDITAL N' 046/2018/DDP, publicado no DOU n' 103, Seção 3, item 2.4.3.5, em
30/05/2018, e considerando a Portaria Normativa No. 41/GR/2013 de 25/Ó6/2013. toma
público o cronograma do Processo Seletivo Simplificado na Área/Subárea do conhecimento
Odontologia/ Radiologia Odontológica:

 

20/06/18

(4a. feira)

 



22/06/18

(6a. feira)
\

Sessão de divulgação do resultado final do processo
seletivo simplificado.16:00h

# A Prova Didática consistirá de uma aula teórica sobre
candidato(a) dentre os listados a seguir:

o ponto sorteado pelo(a)

1 . Técnicas radiográHlcas intrabucais
2. Técnicas radiográ6lcas intrabucais especiais
3. Técnicas radiográficas extrabucais: panorâmica e telerradiograÊlas
4. Natureza, produção e propriedades dos raios X
5. Princípios de interpretação radiográülca das alterações ósseas dos maxilares
6. Alterações radiográüicas do elemento dental

Obs.: Para a prova didática será disponibilizado quadro branco e canetas apropriadas para uso
no mesmo, além de projetor multimídia (Epson 96W Powerlite). É responsabilidade do
candidato portar outros recursos didáticos, incluindo computador ou similar, bem como os
adaptadores que sejam necessários à conexão com o equipamento multimídia.

#+ Prova Prática:' consistirá da realização de tomadas radiográfícas intrabucais
convencionais e/ou especiais empregadas na Odontologia, utilizando manequim radiográfico
(marca Dentsply Rinn, modelo DXTTR 111), filmes radiográfico

s convencionais e aparelho de raios X da marca Dabi Atlante (modelo Spectro 70X
Seletronic) ou aparelho de raios X da marca Instrumentarium (modelo Focus). Os critérios de
al:aliaçãQ a serem utilizados serão: biossegurança, posição da cabeça, posicionamento do
filme, centralização das estruturas. radiografadas, angulação vertical, angulação horizontal,
centralização do feixe no Hllme, processamento dos filmes, densidade radiográfica e
encartelamento. A prova terá duração de 30 minutos para realização das tomadas
radiogránicas e 50 minutos para o processamento radiográfico e montagem das
radiografias em canela(s). Todos os equipamentos e materiais necessários à realização da
Prova Prática serão fomecidos pela UFSC. Não será permitida consulta a qualquer anotação
ou material bibliográfico durante a Prova Prática.
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