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RETIFICAÇÃO 01
AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
O Município de ÁGUA DOCE, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital de Concurso
Público nº 01/2020, publicado em dia 19 de fevereiro de 2020, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido edital:
1.1

Adiciona o Item 1.3.1.A ao Edital de Concurso Público, contendo os cargos de Nível
Médio, como segue abaixo:
1.3.1.A. Cargos de Nível Médio ou Técnico:

Item

07

1.2

Cargo
Auxiliar de Consultório Dentário

Escolaridade/Habilitação Exigida

Vagas

Ensino médio completo e registro no
1 + CR
CRO.

Carga
Vencimento Tipo de
Vagas
Horária
PNE
Prova
Semanal Mensal em R$

-

40h

1.404,35

Considerando a adição de um cargo de Nível Médio ao Concurso Público n.º 01/2020,
o item 6.2.1 passa a ter a seguinte redação:
6.2.1. Para os cargos de Nível Médio/Técnico ou Superior:

1.3

O conteúdo programático comum aos cargos segue aquele já estabelecido pelo edital,
aos cargos de nível superior. O conteúdo programático específico do cargo,
estabelecido no Anexo I do Edital, segue definido abaixo:

Auxiliar de Consultório Dentário (Cargo 07)
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de
2002. Organização da Atenção Primária. Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Problemas de
saúde da população brasileira e seus determinantes. Monitoramento em Saúde. Qualidade e segurança no
cuidado de saúde. Grupos na Atenção Primária à Saúde. Vigilância em Saúde. Vigilância sanitária.
Epidemiologia. Bioestatística. Educação em saúde. Promoção da Saúde. Controle Social do SUS. Conselho
Regional Odontologia; Ética: Princípios Básicos De Ética. Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da
cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático.
Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica.
Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. Meios de proteção de infecção na
prática odontológica. Meios de contaminação de hepatites, HIV tuberculose, e herpes. Formação e colonização
da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. Uso de fluoretos como medicamento em
suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de
afiação do instrumental periodontal. Técnicas de isolamento do campo operatório. Técnicas de aplicação de
materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos de promoção de saúde.
Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação
dos instrumentos odontológicos. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Regime Jurídico). Questões
relativas às atividades inerentes a função.

1.4

As atribuições dos cargos adicionados neste Concurso Público, estabelecido no Anexo
IV do Edital, seguem o definido abaixo:

Auxiliar de Consultório Dentário (Cargo 07)
Proceder a desinfecção e a esterilização de instrumentos utilizados; Realizar procedimentos educativos e
preventivos nos usuários para o atendimento clínico; Preparar o instrumental e materiais para uso;
Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e
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conservação dos equipamentos odontológicos; Agendar e orientar O paciente quanto ao retorno para
manutenção e tratamento; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da
família no tocante a saúde bucal; Auxiliar os trabalhos realizados no Posto de Saúde de forma geral; Executar
outras tarefas afins.

1.5

Os demais itens do Edital seguem inalterados.
Água Doce/SC, 04 de março de 2020.
ANTONIO JOSE BISSANI
Prefeito Municipal de Água Doce
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