
 

EDITAL 02/2021-1 – PROCESSO SELETIVO ODONTOLOGIA 

CUIDA SANTO ANTÔNIO – DE MÃE PARA FILHO  

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente edital possui o objetivo de selecionar acadêmicos do curso de Odontologia 

da Faculdade Santo Antônio para o programa “Cuida Santo Antônio – de Mãe para Filho”, 

a ser realizado no período de 08/03/2021 a 07/03/2022. 

O programa Cuida Santo Antônio, em sua vertente destinada ao curso de 

Odontologia, é de responsabilidade da Professora Doutora Fernanda Alves Feitosa em 

comunhão com a Coordenação de Extensão da Instituição. 

A localidade a ser atendida por este programa será o município de Caçapava – SP.  

 

2. OBJETIVO DO PROGRAMA 

Fornecer acompanhamento, instruções e atendimentos de saúde para gestantes e 

seus bebês até 6 meses de idade. 

 O nivelamento teórico será desenvolvido através de encontros online (plataforma 

Google Meet) sob orientação de profissionais da Odontologia e áreas correlatas.  

 Os alunos participantes deverão construir materiais de orientação para bebês e 

gestantes.  

 O atendimento a gestantes (Pré-Natal odontológico) acontecerá na clínica da 

Faculdade Santo Antônio (o aluno deverá trazer o material para atendimento). 

 Ações de prevenção e orientação poderão ocorrer tanto no ambiente da 

Faculdade Santo Antônio quanto em ambientes externos (creches municipais, eventos 

ou outras ocasiões pertinentes).  

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo seletivo serão no período entre 18/02/2021 a 

26/02/2021. 

Os interessados deverão enviar a carta de intenção para o email 

fernanda.feitosa@fsantoantonio.edu.br.   

A carta de intenção encontra-se no final deste edital (anexo I). 

mailto:fernanda.feitosa@fsantoantonio.edu.br


 

 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO:  

O processo seletivo será realizado através de carta de intenção (ANEXO 1) que 

deverá ser enviada por email, dentro do prazo das inscrições. 

 

5. DOS RESULTADOS 

O resultado do processo seletivo será divulgado no site institucional e no perfil do 

Instagram do curso de Odontologia a partir do dia 03 de março de 2021. 

 

6. DAS VAGAS 

Serão abertas 10 vagas, sendo: 

Ano Vagas 

1º 3 

2º 4 

3º 3 

Caso as vagas não sejam completadas conforme a Tabela acima, a coordenação do 

Projeto se reserva o direito de alterar a oferta para conveniência da formação do grupo. 

 

7. CERTIFICAÇÃO 

 

A certificação de participantes, docentes e coordenadores será emitida mediante 

entrega de documentos (lista de frequência e relatório de cada curso) contendo as atividades 

desenvolvidas no período, bem como a descrição de todas as etapas realizadas assinado e 

carimbado pelo professor responsável. A carga horária certificada representará 2 horas 

semanais, alcançando 72 horas no total para alunos regulares. 

Cada participante poderá faltar 2 vezes por semestre, devendo as faltas serem 

avisadas com 2 dias de antecedência. Faltas sem prévio aviso deverão ser justificadas com 

apresentação de atestado médico ou outro equivalente.   

 

  

 Caçapava, 19 de janeiro de 2021. 



 

ANEXO I – Carta de Intenção 

 

Nome do aluno: _____________________________________________ 

Explique qual sua expectativa e porque quer participar do Projeto Cuida Santo Antônio. 


