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EDITAL

 1 – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Sr. Comandante do Esquadrão de Saúde de Pirassununga, CEL MED ÉDISON CÁSSIO

AGUIRRE DE SOUZA, torna público que estarão abertas, no período de 17 de setembro de 2019,

as inscrições para a seleção da 4ª Turma do Curso de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) (2020/1), a

ser ministrado pela Subdivisão de Odontologia deste Hospital, com o início previsto para  06 de

janeiro de 2020, segundo as normas vigentes no presente edital.

2 – DA LEGISLAÇÃO BÁSICA:

Conforme resolução do CFO 63/2005 de abril de 2005.

3 – DOS OBJETIVOS:

3.1 Promover a formação e a capacitação de técnicos “Auxiliares em Saúde Bucal”, dentro dos

preceitos da legislação em vigor;

3.2 Promover a melhoria do atendimento odontológico na Subdivisão de Odontologia do Esquadrão

de Saúde de Pirassununga aos usuários do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU), por meio da

utilização dos instruendos do referido curso em estágio curricular (prático supervisionado) previsto

no conteúdo programático;

3.3  Desenvolver  Ação  Cívico-Social,  enfatizando  o  papel  do  Comando  da  Aeronáutica  na

contribuição para formação de mão de obra especializada;

3.4 Permitir aos concludentes melhores oportunidades no mercado de trabalho.



4 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA:

4.1 Coordenador Chefe do Curso: MAJ. DENT. PRD FERNANDA AL-BEHY ANDRÉ

4.2 Oficial Supervisor Geral do Curso: 2º TEN. QOCON PRD ALCIDES OLIVEIRA DE MELO

 4.3 Oficiais Adjuntos do Processo Seletivo e do Corpo Docente do Curso ASB/SOD:

CAP QODENT CBM VILA REAL;  2° TEN. QOCON CBM COELHO;

CAP. QODENT PRD CLÁUDIA; 2º TEN . QOCON ENT CRISTINA

1° TEN. QODENT OPE ÉVELIN;        2º TEN. QOCON PRD SABRINA; 

1° TEN.  QOCON ORD BRUNO;  2º TEN. QOCON PRD BRUNNA;

1º TEN. QOCON ORD ISABELA;   2º TEN. QOCON ENT THAÍS FANTINATO;

1º TEN. QOCON ENT LARISSA; 2º TEN. QOCON ORD CAROLINA BORGES;

1° TEN. QODENT CLO SOROZINI;   2º TEN. QOCON PER GUSTAVO GUEDES;

1° TEN. QODENT ENT BLEI; 2º TEN. QOCON ENT CAMILA ESPIR;

2° TEN. QOCON ENT FERNANDA; 2º TEN. QOCON PRD IZUMIDA;

2° TEN. QOCON CLO MARÍLIA ZELANTE; 2º TEN. QOCON ENT DIVINO.

 

5 – PÚBLICO ALVO:

5.1 Civis, de ambos os sexos;

5.2 Militares do efetivo da SOD/ES-YS.

6 – DAS INSCRIÇÕES:

6.1 As inscrições serão realizadas na Academia da Força Aérea, situada na Estrada de Aguaí, s/nº –

Jardim Godoy, Pirassununga-SP, no local e horários abaixo descritos:

 a) Local: Odontoclínica da Academia da Força Aérea;

 b) Período: de 17/09/19 a 18/11/19;

 c) Horário de atendimento: 07h00 às 21h30.

6.2 Taxa de inscrição e investimento mensal: GRATUITO

6.3 Pré-requisitos para inscrição:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, de ambos os sexos;

b) Ter nível de escolaridade fundamental completo (mínimo);

c) Ter mais de 18 anos completos, por ocasião do início do curso.

6.4 Documentação necessária:

a) Uma fotografia 3x4 recentes;

b) Original e cópias de documento pessoal de identificação oficial válido com foto (Carteira de



Identidade, Passaporte, Carteira de Motorista ou Carteira de Trabalho);

c)  Original  e  cópia do Certificado de Conclusão de maior  nível  de escolaridade (Fundamental,

Médio ou Superior);

d) Original e cópia da carteira de vacinação, com as vacinas de hepatite B, dT (difteria e tétano),

tuberculose e tríplice viral em dia;

e)  Original  e  cópia de parecer  favorável  do Comandante e  Chefe imediato,  no caso  de alunos

militares;

f) Original e cópia de Certidão de Antecedentes Criminais, para os candidatos civis.

g) Curriculum vitae com cópia de todos os certificados relatados.

Toda documentação deverá ser entregue no ato da matrícula,  podendo se estender ao prazo do

período de inscrições. Caso o candidato não o faça, estará automaticamente desclassificado.

Obs.:  Caso  o  candidato  seja  selecionado  para  o  início  do  curso,  no  ato  da  matrícula deverá

apresentar, ainda, o documento original e cópia de Seguro de Acidentes Pessoais. Caso o aluno não

apresente o seguro solicitado nesse momento, será eliminado do processo seletivo.

6.5 Divulgação:

O processo seletivo ao 4º. Curso de ASB/SOD-ES (2020/1) será divulgado pela Seção de

Comunicação Social da AFA.

6.6 Número de Inscrições:

O número de inscritos será restrito a 60 candidatos, selecionados por ordem cronológica de

inscrição, que concorrerão às 12 vagas ofertadas. Os eventuais candidatos excedentes irão compor

um  cadastro  reserva  que  poderá  ser  utilizado  em  caso  de  desistências  do  processo  seletivo,

observados  a  oportunidade  temporal  (antes  da  análise  do  Curriculum  Vitae)  e  o  interesse  da

coordenação.

7 – DAS VAGAS:

Serão oferecidas  12  (doze) vagas para os candidatos civis, de ambos os sexos, e  3  (três)

vagas para militares do efetivo da SOD/ES-YS.

8 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO:

Os 60 primeiros  candidatos inscritos participarão do processo seletivo dividido em duas

etapas, conforme abaixo:

8.1 Primeira Etapa: Classificatória

Análise  de  Curriculum Vitae,  em que  serão  selecionados  36  candidatos  para  a  segunda



etapa. 

A pontuação seguirá os seguintes critérios:

a) Experiência profissional na área (ASB): 1 ponto por ano de atividade comprovada;

b) Experiência profissional na área (Secretária de Clínica Odontológica ou Similar): 0,5 ponto por

ano de exercício profissional;

c) Grau de escolaridade: 

- Ensino Superior Completo: 5 pontos

- Ensino Médio Completo: 2 pontos

d)  Cursos  de  pós  graduação,  aperfeiçoamento  ou  nível  técnico,  de  acordo  com  a  área  de

concentração:

- Saúde: 3 pontos; 

- Informática/Exatas: 1 ponto; 

- Humanas: 1 ponto.

e) Cursos de curta duração (não técnicos):

- Saúde: 0,5 ponto; 

- Informática/Exatas: 0,1 ponto; 

- Humanas: 0,1 ponto

ATENÇÃO: 

Todos os cursos e experiência profissional devem ser comprovados pela anexação de cópias

dos certificados ao Curriculum Vitae do candidato, entregue na inscrição ao processo seletivo.

Os documentos originais serão verificados no dia da entrevista. 

A experiência profissional na área odontológica para ser pontuada deve ser comprovada com

declaração assinada pelo Cirurgião Dentista empregador e/ou registro na Carteira de Trabalho.

 No  caso  de  empate  será  considerada  como  critério  de  desempate  a  maior  idade do

candidato.

8.1.1 RECURSO

Caso haja questionamento quanto ao resultado da primeira etapa, um recurso poderá ser

feito dentro das normas estabelecidas e no prazo estipulado no cronograma. Essa documentação

deve ser entregue juntamente ao Modelo de Ficha de Recurso (Anexo A), sendo o prazo estipulado

para este de acordo com o cronograma previsto.

8.2 Segunda Etapa: Entrevista (Classificatória e Eliminatória)

Na entrevista, agendada pela coordenação do Curso seguindo a classificação final obtida

pelos candidatos na 1ª etapa do processo seletivo, nos dias e horários estabelecidos no presente



Edital, serão dirimidas eventuais dúvidas sobre certificações e experiência profissional declarada no

Curriculum Vitae do candidato.

Será,  ainda,  dentro  dessa ordem estabelecida,  realizada  a  escolha  do  período (matutino,

vespertino ou noturno) para a realização do estágio prático (2ª fase do curso de ASB).

Essa escolha será realizada apenas pelos candidatos oriundos do meio civil, obedecendo o

limite de 4 a 5 estagiários para o turno da manhã, 4 a 5 estagiários para o turno da tarde e 3

estagiários  para  o  turno  da  noite.  Caso  não  haja  a  disponibilidade  do  candidato  aos  horários

oferecidos, após o preenchimento total das vagas do turno de seu interesse, o mesmo será eliminado

do processo seletivo.

8.3 Os candidatos deverão acompanhar os resultados de todas as etapas previstas neste Edital por

meio dos veículos de comunicação da Secretaria de Comunicação Social da Academia da Força

Aérea e/ou por contato direto com a recepção da Odontoclínica (3565-7366 / 3565-7365).

9 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

O resultado da 1ª. etapa do Processo Seletivo com a relação dos candidatos selecionados

para a 2a. etapa (Entrevista) será divulgado no dia  29 de novembro de 2019, nas Secretarias da

Subdivisão da Comunicação Social da AFA e da Subdivisão de Odontologia.

O prazo para  entrada de recurso será  entre  os  dias  02 e  03 de dezembro de  2019,  e  o

resultado do recurso será divulgado no dia 04 de dezembro.

Os  candidatos  selecionados  serão  contatados  pela  Coordenadoria  do  Curso  para  o

agendamento da entrevista em um dos horários predeterminados (de acordo com a sua classificação

inicial), nos dias 04 e 05 de dezembro.

Dependendo da demanda do curso, os horários do agendamento da entrevista poderão ser

condensados para melhor desenvolvimento do processo seletivo.

A divulgação  do  Resultado  Final,  em  primeira  chamada,  será  realizada  no  dia  12  de

dezembro  de  2019,  por  meio  da  relação  nominal  dos  candidatos  selecionados  por  ordem

classificatória, com sua respectiva pontuação final. A matrícula será nos dias 16 e 17 de dezembro

de  2019,  presencialmente  na  Subdivisão  de  Odontologia.  Caso  haja  segunda  chamada,  será

divulgada entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2019, com matrícula prevista para estes casos no

dia 20 de dezembro.

10 – DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO E DA REALIZAÇÃO DO CURSO:

10.1 Do Processo Seletivo:

Divulgação do Edital e Período de Inscrição 17/09/19 a 18/11/19
Período para avaliação dos currículos 20 a 28/11/19



Resultado da 1ª. etapa do Processo Seletivo 29/11/19
Período de recurso 02 e 03/12/19
Resultados do Recurso 04/12/19
Agendamento da Entrevista 04 e 05/12/19
Entrevista - 2ª. etapa do Processo seletivo 09 e 10/12/19
Resultado Final do Processo (1ª. chamada) 12/12/19
Matrícula 16 e 17/12/19
Período para avaliação de currículos, caso necessite 2ª chamada 18/12/19
2ª chamada, se houver 18 e 19/12/19
Matrícula 2ª chamada, se houver 20/12/19
Início previsto para o curso ASB/SOD 06/01/2020
Término previsto do Curso ASB/SOD 16/07/2020

10.2 Do curso:

Início das aulas teóricas 06/01/2020
Término previsto das aulas teóricas 06/02/2020
Provas teóricas Diariamente/Semanalmente
Prova teórica Final e Prova Prática 07/02/2020
Fase prática/estágio supervisionado (com provas previstas) 10/02/2020 a 15/07/2020
Provas Praticas durantes o Curso *
Término previsto do Curso ASB/SOD 16/07/2020

Os turnos de realização do curso estão distribuídos da seguinte forma:

– Período básico (teórico): turno da noite – 4h aula/dia, de segunda a sexta-feira, das 18h00

às 22h00, no período de 06/01/2019 a 07/02/2020.

– Período prático (aulas práticas/estágio supervisionado): turno da manhã 5 h/aula – 07h00

às 12h00 (4 a 5 alunos), ou turno da tarde 5 h/aula – 13h00 às 18h00 (4 a 5 alunos) ou turno da noite

4 h/aula – 18h00 às 22h00 (3 alunos), de segunda a sexta-feira de 10/02/2020 a 16/07/2020.

As notas teóricas obtidas pelos alunos do 4º Curso de Auxiliar em Saúde Bucal serão de

caráter eliminatório e classificatório. Caso haja interesse em troca de turno de Estágio Prático, esta

classificação  será  determinante  para  tal  troca,  nos  termos  já  mencionados.  Serão  considerados

aprovados na 1ª Fase do Curso (Parte teórica) os alunos que obtiverem média final teórica igual ou

superior a 6,0 e frequência mínima de 80%.

Durante  o  estágio  prático  supervisionado,  realizado  na  Odontoclínica  do  Esquadrão  de

Saúde de Pirassununga, os alunos serão avaliados diariamente pelos Oficiais Dentistas, ao término

de  cada  turno,  de  acordo  com  os  seguintes  critérios:  pontualidade/cumprimento  do  horário,

apresentação individual, atenção durante o procedimento, conhecimento, desempenho (execução do

procedimento), interesse, comportamento/postura, limpeza do consultório, uso de Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) e organização. Os critérios serão utilizados para compor a nota diária (0-

10), sendo que cada um deles tem valor máximo de 01 (um) ponto, totalizando 10 (dez) pontos.

Provas práticas estão previstas no decorrer do estágio prático supervisionado para avaliação

dos alunos. 

As notas  diárias  serão utilizadas  para  compor a  média  final  prática.  Serão considerados



aprovados na 2ª Fase do Curso (Parte prática) os alunos que obtiverem média final prática igual ou

superior  a  7,0 e  frequência mínima de 80%. A atuação dos  alunos em todas  as  especialidades

clínicas e programadas pela coordenação são indispensáveis para a correta conclusão do curso.

Não haverá  possibilidade  de  reposição  de  aulas  práticas,  uma vez  que  as  escalas  serão

confeccionadas baseadas no cronograma de profissionais previamente estabelecido pela Seção de

Odontologia Clínica da SOD.

11 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

11.1 O presente instrumento visa tão somente à seleção de candidatos a um curso de qualificação

profissional (Curso de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB), sem caráter de concurso público, sem

vínculos  empregatícios  e  sem  ônus  para  os  discentes,  nem  para  o  Esquadrão  de  Saúde  de

Pirassununga e nem, por conseguinte, para a União;

11.2 O curso, será ministrado na Academia da Força Aérea, sendo a parte teórica ministrada na

Divisão de Ensino e, a parte prática,  na Subdivisão de Odontologia do Esquadrão de Saúde de

Pirassununga daquela Organização Militar (OM);

11.3  Todos  os  candidatos  selecionados  deverão,  além dos  documentos  solicitados  no  item 6.4,

apresentar, no ato da matrícula, o requerimento e ficha de cadastro preenchidos (Anexos B e C) e

um SEGURO contra Acidentes Pessoais.

11.4 Deverão, ainda, assinar o Termo de Ciência (Anexo D) junto à Direção do Esquadrão de Saúde

de  Pirassununga,  isentando  a  OM  e,  por  conseguinte,  o  Ministério  da  Defesa/Comando  da

Aeronáutica  de  quaisquer  vínculos  empregatícios  e  dos  custos  de  ordem pessoal  em relação  a

uniforme, seguro de acidentes pessoais, alimentação e transporte, decorrentes do curso, bem como

não haver ônus para os mesmos em termos de matrícula, material didático ou mensalidade;

11.5  Os  alunos  deverão  utilizar  uniforme  conforme  Anexo  E  -  jaleco  de  manga  comprida,

totalmente branco, gola V, com identificação (tarjeta ou nome bordado na borda superior do bolso

ou no próprio tecido na parte superior do lado esquerdo); os alunos civis deverão usar roupa branca

por baixo do uniforme – camisa branca e calça comprida ou saia branca (até a altura do joelho),

sapato fechado ou tênis na cor branca. Os alunos militares deverão usar o 7º B ou 13º uniforme por

baixo do jaleco;

 
11.6 Após aprovado no processo seletivo, o investimento financeiro do aluno será de ordem pessoal,

em relação a uniforme (jaleco branco, padrão FAB) e transporte, não havendo ônus para o mesmo

em termos de matrícula, material didático ou mensalidade, já que se trata de um curso gratuito

oferecido pelo Comando da Aeronáutica por meio da Subdivisão de Odontologia do Esquadrão de



Saúde  de  Pirassununga.  Vale  ressaltar  também  que  a  posterior  entrada  na  documentação  do

Conselho  Regional  de  Odontologia,  bem  como  os  custos  inerentes  a  isso,  são  também  de

responsabilidade do candidato.

11.7 Para o início das aulas clínicas, será verificada a apresentação da carteira de vacinação, com as

vacinas de hepatite B, dT (difteria e tétano), tuberculose, tríplice viral e varicela em dia;

11.8 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades com os documentos, mesmo que verificados

posteriormente, acarretarão no cancelamento da inscrição e na desqualificação do candidato, sem

prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil ou criminal cabíveis;

11.9 O curso terá duração de 06 (seis) meses, com carga horária prevista de aproximadamente 500

horas/aula, divididas entre 80 horas/aula de parte teórica e 420 horas/aula de parte prática/estágio

supervisionado,  distribuídas  entre  as  disciplinas  obrigatórias,  da  área  conexa  e  da  área  de

concentração. Pequenas variações nesta distribuição poderão ocorrer, a critério da coordenação do

Curso;

11.10 No  decorrer  do  estágio  prático,  a  troca  de  período  somente  será  possível  mediante

autorização da coordenação do curso, obedecida a prioridade de escolha pela classificação final das

notas  da  fase teórica  (1a.  Fase  do  Curso  ASB),  desde  que  haja  alguma desistência  no  período

pretendido e que não se ultrapasse o limite definido de estagiários por turno.

11.11 Os alunos do 4° Curso de Auxiliar em Saúde Bucal escolherão uma comissão e/ou liderança

de alunos(as)  para  cuidar  do  planejamento  e  providências  relativas  à  Cerimônia  de  Formatura,

conforme orientação da Direção do Esquadrão de Saúde de Pirassununga.

 Pirassununga, 17 de setembro de 2019.

___________________________________________________

 ÉDISON CÁSSIO AGUIRRE DE SOUZA – CEL MED
Comandante do Esquadrão de Saúde de Pirassununga



Anexo A - Modelo de Recurso contra resultado da Avaliação Curricular

AO Sr. COORDENADOR GERAL DO CURSO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL,

Eu,  ____________________________________________________________________________,
candidato(a) ao Curso de Auxiliar em Saúde Bucal, com inscrição nº __________, venho requerer a
V.Sa.  a  entrega dos comprovantes  da documentação solicitados  para nova análise,  em Grau de
Recurso.

Nos termos, pelo deferimento,

Pirassununga, ______ de ____________de 20__.

_____________________________________
Assinatura do candidato

..............................................................Cortar Aqui........................................................................

RECIBO DO CANDIDATO

Recebi em ____/____/____, às ____:____horas, o requerimento da  Avaliação Curricular, 
em Grau de Recurso, do(a) candidato(a)

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________
Assinatura - Setor de Atendimento da Subdivisão de Odontologia



Anexo B

                                                                    
COMANDO DA AERONÁUTICA

ESQUADRÃO DE SAÚDE DE PIRASSUNUNGA
SUBDIVISÃO DE ODONTOLOGIA

RESOLUÇÃO DO CFO 63/2005 DE 19 DE ABRIL DE 2005
CÓDIGO DE REGISTRO CRO/SP – 1100

REQUERIMENTO DE MATRICULA E CONTRATO DE ADESÃO AO CURSO ASB

       Eu, ______________________________________________________________, brasileiro(a),
residente à _______________________________________________________, portador de cédula
de  identidade  nº  ____________________,  órgão  expedidor  _____________,  CPF  nº
____________________ selecionado para ingresso como aluno do Curso de Auxiliar  em Saúde
Bucal  da  Divisão  Odontológica  deste  Hospital  de  Aeronáutica  de  Pirassununga,  venho
respeitosamente requerer,  junto à V.Sa, matrícula no referido Curso.

        Pelo presente instrumento, de um lado o Esquadrão de Saúde de Pirassununga (ES-YS),
representado  neste  ato  pelo  seu  Comandante,  Ten  Cel  Med  Édison  Cássio  Aguirre  de  Souza,
doravante denominado  Concedente e  do outro o aluno supra-citado,  doravante  denominado de
Aluno do Curso de Auxiliar em Saúde Bucal, acordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto:
O presente Termo de Adesão tem por objeto a realização de curso ASB teórico-prático, ao aluno
acima nominado, na condição de aluno matriculado no curso de Auxiliar em Saúde Bucal, oferecido
pelo ES-YS, de forma gratuita, com uma carga horária semanal de 25 horas. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Fundamentação legal:
O objeto  do  presente  Termo de  Adesão encontra  seu  fundamento  legal  na  Resolução  do CFO
63/2005 de  19 de abril de 2005 e Código de Registro do CRO/SP 1100; 

CLÁUSULA TERCEIRA - Da duração do curso:
As atividades de aluno/auxiliar terão a duração de 6 (seis) meses, não podendo ser prorrogadas.

CLÁUSULA QUARTA - Do ônus do para a Força Aérea:
Ao participar do Curso ASB, o aluno não trará ônus para a Força Aérea, não sendo concedida bolsa
mensal, vale refeição, vale transporte, auxílio financeiro ou qualquer outra forma de contraprestação
pecuniária, a qualquer título, que possa defluir do previsto no art. 3º-A, da Lei 9.608/98, tendo em
vista inexistência de disponibilidade de recursos financeiros para este fim; não acarretará qualquer
vínculo empregatício,  sabendo o aluno que quaisquer reivindicações futuras neste sentido serão
vazias de direito,  ante sua adesão livre e consciente às condições expressas nas cláusulas deste
Termo. 

CLÁUSULA QUINTA - Dos deveres do contratado:
Caberá ao aluno observar as normas e regulamentos internos da Instituição, cumprir Normas Padrão
de Ação do ES-YS e do Setor em que trabalha, zelar pelos materiais, equipamentos e bens em geral
da instituição.

CLÁUSULA SEXTA - Das circunstâncias que envolvem a prestação do serviço:



O aluno não poderá assumir qualquer função administrativa ou técnica, laborando sempre sob a
chefia  e  a  supervisão  do  chefe  do  Setor  ou  titular  da  função  a  que  estão  afetas  as  atividades
executadas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Seguro:
Na vigência deste Termo de Adesão, o contratado será protegido contra Acidentes Pessoais, por um
seguro  providenciado pelo  mesmo,  representado por  apólice  cuja  cópia  deverá  ser  entregue ao
Chefe da Secretaria da Subdivisão de Odontologia do ES-YS, antes do inicio do respectivo curso,
na reunião de matrícula.

CLÁUSULA OITAVA - Da Prorrogação do Curso ASB:
O curso terá a duração de seis meses (aproximadamente 550h/aula), somente haverá prorrogação
excepcionalmente e a critério do Sr. Comandante do ES-YS.

CLÁUSULA NONA - Da rescisão:
O presente Termo de Adesão, poderá ser rescindido em qualquer época por solicitação do aluno,
mediante comunicação por escrito, explicando o motivo da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro:
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de São Paulo, para dirimir as
questões relativas ao objeto do presente Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Da certificação:
Os certificados serão emitidos pelo ES-YS conforme Certidão n°1100/2018 do CRO/SP.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres destes Termos, as partes
assinam este  instrumento,  em 02 (duas)  vias  de  igual  teor,  em presença  de  duas  testemunhas,
cabendo a 1ª via ao Concedente e  a 2ª via, ao aluno.

Pirassununga- SP,  ____ de ___________________ de 20__.

______________________________________
Cel Med Édison Cássio Aguirre de Souza 

Comandante do Esquadrão de Saúde de Pirassununga

_______________________________
Aluno

Testemunhas:

___________________________

___________________________



Anexo C

 
MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
  ESQUADRÃO DE SAÚDE DE PIRASSUNUNGA

SUBDIVISÃO DE ODONTOLOGIA
CONFORME RESOLUÇÃO DO CFO 63/2005 DE ABRIL DE 2005

CÓDIGO DE REGISTRO CRO/SP – 1100

FICHA DE CADASTRO DE ALUNO DO CURSO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
DADOS PESSOAIS:

Nome:
Data de Nascimento: Naturalidade:
Identidade: CPF:

Filiação:
Pai:
Mãe:

Endereço:
Bairro:

Telefone residencial: (      ) Telefone Celular: (     )

DADOS DO SERVIÇO:
Setor onde prestará os serviços: DIVISÃO DE ODONTOLOGIA
Data de início: Previsão de término:

SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS:
SEGURADORA:
VIGÊNCIA: Início: Término:

                                                        TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO

Eu______________________________________________________,brasileiro(a), identidade nº ___________________,
CPF nº ___________________, estado civil  _________________, aluno do Curso de Auxiliar  em Saúde Bucal,  pela
Resolução do CFO 63/2005 de abril de 2005, pelo presente Termo de Compromisso declaro estar ciente de que o presente
contrato terá a vigência de 06 (SEIS) meses não podendo ser prorrogado, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco)
horas; de que não me será concedida bolsa, vale refeição, vale transporte ou pagamento de qualquer outro título; de que
não existirá qualquer vínculo empregatício com o Comando da Força  Aérea Brasileira.

 Comprometo-me, ainda, a não pleitear quaisquer reivindicações de cunho empregatício relacionadas com o
serviço prestado ao Comando do Força Aérea Brasileira e a sujeitar-me ao Regimento Interno e às Normas Padrão de Ação
(NPAs) vigentes na Organização Militar de Saúde (OMS), acatando a autoridade administrativa e técnica do Comandante
do Esquadrão de Saúde, do Chefe da Subdivisão de Odontologia e de seus serviços respectivos, durante o desempenho do
curso, que realizarei na Subdivisão de Odontologia do Esquadrão de Saúde de Pirassununga.

                                    Pirassununga-SP, ____de _____________________de 20__.

__________________________________
Nome completo do prestador de serviço voluntário

_______________________________                                                             _______________________________
                    Testemunha                                                                                                         Testemunha
Endereço: _______________________                                                  Endereço: __________________
______________________________                                         __________________________
Telefone: _____________________                                                   Telefone: _____________________



Anexo D - Termo de Ciência
 
 

TERMO DE CIÊNCIA
 

Eu,  __________________________________________________,  portador  (a)  da  carteira  de
Identidade nº _____________________, CPF nº ____________________, declara estar ciente de
que: a) A realização do Curso de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) no (a) ____________ (nome da
OSA ) não irá gerar nenhum vínculo empregatício entre o aluno e essa Organização de Saúde da
Aeronáutica, bem como com o Comando da Aeronáutica; b) O investimento financeiro do aluno
será  de  ordem  pessoal,  em  relação  a  uniforme,  seguro  de  acidentes  pessoais,  alimentação  e
transporte,  não  havendo  ônus  para  o  mesmo  em  termos  de  matrícula,  material  didático  ou
mensalidade, já que se trata de um curso gratuito oferecido pela OSA.

 
 

Local ____________________ Data __________ 
 

_____________________________________
Assinatura do Candidato



Anexo E - Modelo de uniforme dos alunos do curso de ASB

 

 

X


	Aluno

