
 

 

 

EDITAL Nº 005/2017  

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PROJETO DE EXTENSÃO: 
“Banco de Dentes Humanos” 

O Coordenador do Curso de Odontologia da Faculdade Guairacá, no uso de suas atribuições, 

torna público a abertura de inscrições para preenchimento de vagas para graduandos desta 

Instituição, interessados em desempenhar atividades voluntárias no Projeto de Extensão: 

1. VAGAS OFERTADAS: 

Modalidade Professor (a) orientador (a) Nº de Vagas 
Carga horária 

semanal 

Participação voluntária 

em projeto de extensão 

Magda Kiyoko Yamada 

Kawakami 

2 (duas) 8 horas (duas 

tardes) 

 

2. PERÍODO E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: 

As inscições deverão ser efetuadas no período de 22/08 a 01/09, na Secretária Acadêmica 

da Faculdade, das 13h às 22h30min. 

 
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO: 

3.1.Requerimento de Inscrição fornecido pela Secretária Acadêmica; 

3.2. Declaração de que dispõe de  horas semanais para desenvolver atividades e descrição 

de quais são os dias e horários disponíveis; 

3.3. Declaração de matrícula – solicitada junto a Secretária Acadêmica;. 

 

4. DATA DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A análise dos documentos será realizada no dia 04 de setembro, a partir das 19h30min e a 

entrevista no dia 05 de setembro, às 19h30min. 

A divulgação dos classificados se dará por meio de Edital, a divulgado no site da Instituição 

no dia 06 de agosto de 2017.  

 
5. DOS REQUISITOS: 

5.1. Ter cursado ou estar cursando a disciplina de  Anatomia e Escultura Dental. 

5.2. Ter disponibilidade de 4 horas semanais. 

 



 

 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE: 

- Controlar os processos de estocagem, esterilização, manipulação e destino dos dentes; 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O estudante selecionado que não cumprir com as atribuições básicas do projeto bem como, 

a carga horária obrigatória, será desligado da atividade extensionista.  

Os casos omissos serão analisados e encaminhados para a Coordenação do Curso de 

Odontologia para análise e providênias. 

Ao efetuar a inscrição o (a) candidato (a) aceita as normas contidas neste edital, não 

havendo direito a indenização ou recurso de qualquer natureza. 

 

Publique-se. 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade Guairacá, em 21 de agosto de 2017.  

 

                                                     

__________________________________ 

João Agadir Pinto Junior 
Coordenador do Curso de Odontologia 
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