
 

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – DENTISTA 

 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL 005/2018 - O MUNICÍPIO DE EXTREMA, 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. João Batista da Silva, no uso de suas 

atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal Art. 79, convoca os interessados 

para inscrição no processo seletivo de provas para provimento do cargo de Dentista, por 

prazo determinado, atualmente vago e cadastro de reserva do cargo que vagar em 

consonância com as Disposições Constitucionais referentes ao assunto, Instruções 

Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Legislação Municipal 

(em especial com a Lei Orgânica Municipal, art. 105 e seguintes, art.111; Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de EXTREMA, Leis 1.460/99 , Lei 3539/2017 e 

complementares), conforme dispõe este Edital. 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1-) O processo seletivo será regido por este edital,  por seus anexos e eventuais 

retificações e será organizado pela Secretaria de Recursos Humanos, sediada à Av. 

Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, Bairro Ponte Nova, CEP 37640-000, 

EXTREMA, Minas Gerais. Telefone: (35) 3435-3127. Horário de expediente de segunda 

a sexta-feira das 8h às 12h e 13h às 17h. 

2-) O processo seletivo terá validade de  6 meses, a partir da publicação do resultado 

final. 

3-) O período do contrato será de até 6 meses, podendo ser prorrogado, desde que não 

ultrapassem 2 anos. 

4-) Toda menção a horário neste edital terá como referencia o horário oficial da cidade 

de Brasília - DF. 

5-) Fica designada a Comissão Fiscalizadora, nomeada pela Portaria nº 1.634 de  30 de 

outubro de 2018. 

 

 

 

 



 

 

II – DO REGIME DA CONTRATAÇÃO E LOCAL DE TRABALHO 

 

1-) O regime de contratação será por prazo determinado, conforme Lei 3.539/17, sob 

regime Estatutário (Lei 789/90). 

2-) Local de Trabalho: Dependências da Administração Municipal, em todo território do 

Município (zonas urbana e rural) ou nas dependências de outras Entidades com as quais 

o Município de EXTREMA mantém convênio. 

 

 

III – DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 

1-) O cargo, vencimento, número de vagas, requisitos, carga horária semanal, valor da 

taxa de inscrição e provas (tipos, nº de questões, pontos) constam do ANEXO I deste 

Edital. 

2-) Ao número de vagas constante no ANEXO I deste Edital, poderão ser acrescidas 

novas vagas que surgirem, seja por vacância ou para preenchimento de novas vagas 

criadas, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo. 

3-) As atribuições do cargo constam no ANEXO II deste Edital. 

 

IV – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA 

 

O candidato aprovado na seleção de que trata este Edital será investido no referido 

cargo, se atendidas às seguintes exigências: 

a) Ter sido aprovado e classificado, na forma estabelecida neste edital; 

b) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

c) Gozar dos direitos políticos; 

d) Estar quite com as obrigações do serviço militar, para os candidatos do sexo 

masculino; 

e) Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme Anexo I deste 

Edital; 

f) Ter idade mínima de 18 anos; 



 

g) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edital; 

h) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do 

artigo 12, § 1.º, da Constituição Federal; 

i) Apresentar declaração, em formulário específico, se exerce ou não outro cargo, 

emprego ou função pública federal, estadual e municipal; 

 

 

V – DAS INSCRIÇÕES 

 

1-) Período: 12/11/2018 à 22/11/2018 

2-) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições, estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3-)  As inscrições são isentas de taxas ou quaisquer outros encargos financeiros. 

4-) As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente, na Secretaria de Recursos 

Humanos, localizada na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, Bairro Ponte 

Nova, CEP 37640-000, EXTREMA, Minas Gerais, de segunda a sexta feira no horário 

das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

5-) No momento da inscrição o candidato deverá estar munido de documento original de 

identidade e CPF. No caso de perda, serão aceitas cópias autenticadas dos referidos 

documentos. 

6-) É de exclusiva responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais no 

ato de inscrição. 

7-) A apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas implicará no 

cancelamento da inscrição e na anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer 

época. 

 

VI – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

 



 

1-) Será permitida a inscrição do candidato que estiver cursando a escolaridade mínima 

exigida como requisito para o cargo, entretanto, caso seja convocado, o candidato 

deverá apresentar no ato da CONTRATAÇÃO o documento comprobatório de conclusão 

do curso, sem o qual não terá direito à investidura no cargo pleiteado, além de ser 

eliminado do presente processo seletivo. 

2-) A relação do inscritos será divulgada no dia 23/11/2018 no site oficial 

(http://extrema.mg.gov.br/). 

 

VII – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

1-) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada na Avenida Delegado Waldemar 

Gomes Pinto, 1624, Ponte Nova CEP 37640-000, EXTREMA, Minas Gerais no dia 

26/11/2018 às 9 horas. 

2-) O candidato deverá comparecer ao local da prova 20 (vinte) minutos antes do 

horário fixado, munido de identidade ou outro documento equivalente, original ou cópia 

autenticada, com foto e assinatura, não sendo aceitos protocolos ou declarações, e 

caneta esferográfica azul ou preta. 

3-) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá uma duração máxima de 2 (duas) horas 

improrrogáveis. 

4-) Serão considerados documentos de identidade carteiras expedidas pelos Ministérios 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(Ordens, Conselhos, etc); passaporte brasileiro (ainda válido), certificado de reservista, 

carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais 

expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identidade; carteira de 

trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o Modelo novo, com foto, obedecido 

o período de validade). 

5-) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento ou 

casamento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (Modelo antigo ou Modelo novo com 

o período de validade vencido), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 



 

6-) Os documentos deverão estar em perfeita condições, de forma a permitirem, com 

clareza, a identificação do candidato e deverão conter, obrigatoriamente, fotografia e 

data de nascimento. 

7-) A sala de aplicação da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será fechada 

pontualmente no horário divulgado para realização da mesma não sendo permitida a 

entrada de candidatos atrasados. 

8-) O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela 

constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica. 

9-) Após instalado em sala de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear 

qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das 

provas. 

10-) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando 

a ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão no Processo Seletivo, seja 

qual for o motivo alegado. 

11-) Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários 

preestabelecidos. 

12-) Não será permitido nenhum tipo de consulta durante a realização das provas. 

13-) Não haverá guarda-volumes para objetos, documentos, equipamentos eletrônicos 

ou similares, não possuindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA qualquer 

responsabilidade sobre os mesmos, por eventual extravio, perda, furto, dentre outros.  

14-) Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das 

marcações feitas incorretamente na prova. 

15-) Não serão computadas questões não assinaladas na prova, ou que contenham 

mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

16-)  Não se poderá substituir a folha de prova por erro do candidato e a ausência de 

assinatura na mesma implicará em sua anulação e reprovação do candidato. 

17-) A candidata lactante poderá amamentar durante a realização das provas, desde 

que leve 1 (um) acompanhante, que ficará em local determinado pela Comissão do 

Processo Seletivo e será responsável pela guarda da criança. Durante o período de 

amamentação, a candidata lactante será acompanhada por integrante da Comissão, que 

garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições estabelecidos, 

não havendo compensação desse período no tempo de duração da prova. 



 

18-) Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas previstas neste 

edital, o candidato deverá solicitá-las por escrito no ato da realização da inscrição. 

19-) Serão mantidos, no mínimo, 02 (dois) candidatos dentro de sala, até que o último 

termine a prova. 

20-) O candidato, ao terminar a prova, entregará ao representante da comissão 

avaliadora, devidamente preenchida e assinada. 

21-) Não haverá revisão de provas sem que haja recurso devidamente fundamentado. 

22-) Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao processo 

seletivo no 

estabelecimento de aplicação das provas. 

23-) Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) Se apresentar após o horário estabelecido; 

b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

c) Não apresentar a cédula oficial de identidade ou outro documento equivalente; 

d) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo; 

e) Durante a realização da prova for colhido em flagrante comunicação com outro 

candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito, ou através de aparelhos 

eletrônicos, máquinas calculadoras (também em relógios), agendas eletrônicas ou 

similares, BIP, telefone celular, pager, máquina fotográfica, receptor, gravador etc, ou 

ainda que venha tumultuar a sua realização; 

f) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e 

desde que na companhia de um fiscal; 

g) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores, membros da 

Comissão Avaliadora, fiscais de salas, auxiliares e autoridades presentes; 

 

VIII – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

1-) Prova Objetiva 

1.1-) O Processo Seletivo constará de provas objetivas de múltipla escolha,  

1.2-) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório, será aplicada a 

todos os candidatos e terá duração máxima de 2:00 horas. 



 

1.3-) Cada questão da prova objetiva de múltipla escolha comporta apenas uma 

resposta correta dentre 05 (cinco) alternativas oferecidas: (A, B, C, D, ou E). 

1.4-) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha valerá 100 (cem) pontos e será classificado 

o candidato que obtiver no mínimo, 70% (setenta por cento) dos pontos. 

1.5-) O programa de prova para as questões de múltipla escolha são o constante do 

Anexo III deste Edital. 

2-) Comprovação de Experiência 

2.2-) 1 (um) ponto para os candidatos que tiverem mais de 03 anos de experiência 

comprovada. 

2.2.1-) O candidato deverá apresentar comprovação do tempo de experiência no referido 

cargo , se houver, no momento da prova objetiva, através de registro na CTPS ou 

Declaração constando local, CNPJ, período e cargo com a devida assinatura e carimbo 

da entidade, em um envelope lacrado e devidamente identificado. 

3-) Classificação 

3.1-) A classificação final dos candidatos será feita pelo somatório dos pontos obtidos na 

prova de múltipla escolha (desde que o candidato obtenha 70% dos pontos), com a 

pontuação da comprovação da experiência e da pontuação por títulos, no referido cargo, 

em ordem decrescente contemplando todos os candidatos envolvidos. 

 

IX – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

1-) Para efeito de desempate entre os candidatos aprovados com a mesma pontuação, 

terá preferência, sucessivamente, o candidato que apresentar maior idade. 

 

X – DOS RECURSOS  

 

1-)  Caberão recursos, em única e última instância, desde que interposto no prazo de 02 

(dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente ao da publicação resultado 

parcial divulgado no site oficial (http://extrema.mg.gov.br/) e no quadro de avisos da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, podendo assim o candidato valer-se da 

consulta, contra os seguintes eventos: 



 

a) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro 

material); 

b) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação). 

c) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

2-) Os recursos deverão ser protocolados diretamente na Secretaria de Recursos 

Humanos, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h 

às 17h. 

3-) A anulação de qualquer questão, por recurso administrativo, resultará em benefício 

de todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido. 

4-) Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 

5-) Não serão aceitos recursos interpostos por via fax, internet ou correio eletrônico. 

6-) Os recursos interpostos serão respondidos pela referida Comissão, por intermédio da 

Secretaria de Recursos Humanos e da Procuradoria Jurídica, o respectivo parecer será 

divulgado nos site oficial (http://extrema.mg.gov.br/) e no quadro de avisos da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA em 02 dias úteis. 

 

 

XI – DOS PORTADORES DE DEFICÊNCIA 

 

1-) Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que 

lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, é assegurado o direito de inscrição. 

2-) O candidato portador de deficiência deverá observar a compatibilidade das 

atribuições do cargo ao qual pretende concorrer com a deficiência da qual é portador. 

3-) Ficam assegurados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas para o cargo aos 

portadores de deficiência. Porque a aplicação do referido percentual resulta em fração, 

fixa-se o critério de arredondamento da fração para o número inteiro subsequente, 

desde que o novo valor não corresponda a mais de 20% (vinte por cento). Por 

analogia, com relação ao arredondamento, seguiu os preceitos do Decreto nº 

3.298/1999, que regulamentou a Lei Federal nº 7.853/1989. 



 

4-) Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do presente Processo 

Seletivo, 5% (cinco por cento) delas serão igualmente reservadas para candidatos 

portadores de deficiência, devidamente comprovados. 

5-) O candidato que quiser concorrer como portador de deficiência deverá declarar, no 

momento da inscrição, essa condição e a necessidade especial da qual é portador, 

apresentando Laudo Médico (original ou cópia autenticada) atestando a espécie e o grau 

ou nível da deficiência, COM EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO 

CORRESPONDENTE DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇA - CID, 

bem como a provável causa da deficiência.  

6-) Caso o candidato não apresente o laudo médico, não será considerado como 

deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal 

opção no formulário de inscrição. 

7-) O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa 

condição, não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

8-) Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas previstas neste 

edital, ao candidato portador de deficiência deverá solicitar por escrito no ato da 

inscrição. 

9-) Se necessário, requerer tempo adicional para a realização das provas, apresentando 

justificativa 

acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 

10-) O atendimento diferenciado obedecerá critérios de viabilidade e de razoabilidade e 

será comunicado ao candidato caso seja negado o seu requerimento. 

11-) Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiência aquelas que 

se enquadrem nas situações previstas no art. 4º do Decreto Federal n. 3.298/1999. 

12-) Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, 

passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

13-) O candidato portador de deficiência, se aprovado, quando de sua contratação, será 

submetido a exames médicos e complementares, que terá decisão terminativa sobre a 

qualificação como deficiente ou não e o grau de deficiência que não o incapacite para o 

exercício do cargo. Caso a decisão não o qualifique para o exercício do cargo, é 

assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, podendo interpor recurso 



 

administrativo, em única e última instância administrativa, ao Senhor Prefeito Municipal, 

no prazo de 03 (três) dias contados da data de sua intimação, da decisão que o 

desqualificou. 

14-) Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de 

deficiência, estas serão revertidas aos demais participantes, com a estrita observância 

da ordem de classificação. 

15-) As pessoas portadoras de deficiência participarão do Processo Seletivo em 

igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 

provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas 

e à pontuação mínima exigida. 

16-) Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se 

aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes publicados na lista geral dos 

aprovados e em lista à parte. 

 

XII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1-) O presente edital, relação de inscritos, resultado parcial, recurso e resultado final 

serão publicados no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, no 

site oficial da Prefeitura http://extrema.mg.gov.br/. 

2-) O candidato deverá observar rigorosamente os comunicados a serem divulgados na 

forma prevista neste edital. 

3-) O candidato deverá manter junto à entidade em que prestou o processo seletivo, 

durante o seu prazo de validade, seu endereço, telefone e e-mail atualizado, visando 

eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso esta não seja 

possível, por falta da citada atualização.  

4-) A aprovação no processo seletivo fica condicionada à observância das disposições 

legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do processo 

seletivo e limites de vagas existentes ou que vierem a vagar ou forem criadas 

posteriormente, sendo que todas as vagas oferecidas serão obrigatoriamente providas 

dentro do prazo de validade do certame (ou seja, o candidato tem o direito de ser 

nomeado dentro do número de vagas oferecidas). 



 

5-) O candidato aprovado será convocado por e-mail, ligação telefônica ou carta com 

Sedex e AR. 

6-) O candidato aprovado no presente processo seletivo deverá se apresentar na 

Secretaria de Recursos Humanos, localizada na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 

1.624, Bairro Ponte Nova, CEP 37640-000, EXTREMA, Minas Gerais, no prazo de 05 

dias corridos a contar do dia da convocação, no ato da apresentação o candidato deverá 

estar munido obrigatoriamente dos documentos relacionados no anexo IV. Pedidos de 

prorrogações serão deferidos apenas conforme conveniência administrativa. 

7-) É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar toda as publicações 

pertinentes a este do Edital. 

8-) Implicará em desistência da vaga quando o candidato convocado não comparecer 

dentro do prazo estabelecido neste edital, reservando-se à administração o direito de 

convocar o próximo.  

9-)  O período de contratação seguirá o estabelecido na lei municipal nº 3.539 de 12 de 

janeiro de 2017. 

10-) A divulgação parcial da relação dos candidatos classificados será feita no dia 

27/11/2018  no site oficial da Prefeitura Municipal de Extrema 

(http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/) e no quadro de avisos. 

 

11-) A divulgação final da relação dos candidatos classificados será feita no dia 

07/12/2018 no site oficial da Prefeitura Municipal de Extrema 

(http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/) e no quadro de avisos. 

12-) Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final. 

13-) As despesas com a execução do presente contrato correrão por dotações próprias 

previstas no Orçamento Municipal. 

  

Extrema, 06 de novembro de 2018. 

 

 

       ___________________________                 ______________________________ 

                João Batista da Silva                                         Eliane G. de Alvarenga 

                 Prefeito Municipal                                    Secretaria de Recursos Humanos 



 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
PROVA 

CARGO 
VENCIMENTO 

MENSAL 
Nº DE 
VAGAS 

REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE, 

CATEGOARIA 
PROFISSIONAL E 

OUTRAS EXIGÊNCIAS 
DO CARGO) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 
(HORAS) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO TIPO 

Nº DE 
QUESTÕES 

PONTOS 
POR 
QUESTÃO 

Dentista R$ 3.807,95 01           

Superior completo em 
Odontologia com 

registro no órgão de 
classe. 

Especialização em saúde 
da Família. 

 

20 Isento 

   

   Conhecimentos 
Específicos 15 04 

 Conhecimentos 
de Saúde Pública 10 04 

  
   



 

 

ANEXO II 

 

SÚMULA: É a ciência que estuda e trata as doenças relacionadas ao aparelho 

estomatognático, formado por face, cavidade bucal e pescoço.  

 

ATRIBUIÇÕES 

1. Receber e examinar pacientes, para fins de diagnóstico, cuidados imediatos e 

orientação para tratamento programado. 

2. Realizar tratamentos empregando técnicas adequadas, bem como as de 

anestesiologia, profilaxia e higiene bucal. 

3. Tirar e interpretar radiografias buço- dentais. 

4. Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva. 

5. Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais 

elementos da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para 

assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população. 

6. Coordenador e supervisionar o pessoal sob seu comando, afim de garantir os 

bons resultados nos trabalhos de seu setor de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

PROGRAMA DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de 

Saúde: princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão do SUS, 

financiamento do SUS, legislação do SUS – Lei Nº 8080 de 19/09/1990 e Nº 8142 de 

28/12/1990. Decreto 7508/2011. 

2. Processo saúde - doença. 

3. Noções de saneamento básico. 

4. Doenças Sexualmente transmissíveis. 

5. Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação. 

6. Doenças endêmicas no Brasil. 

7. Noções de vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. 

8. Planejamento e programação local de saúde. 

9. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica: Política 

Nacional de Saúde Ambiental: Política Nacional de Humanização, Política Nacional de 

Promoção da Saúde. Outras políticas nacionais na área da saúde. 

10. Epidemiologia e indicadores de Saúde. 

11. Sistema de Informação em Saúde, situação de saúde, políticas públicas e 

organização de programas e serviços para segmentos populacionais estratégicos. 

12. Educação em saúde. 

13. Nova Legislação dos PSF’S (Portaria 2488 de 21/10/2011). 

14. Plano diretor da atenção primária à saúde. 

15. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: - Anatomia e histologia bucal. 

- Cariologia: Diagnóstico, etiologia, patologia, desenvolvimento, terapêutica e prevenção. 

- Semiologia Oral: anamnese, exames complementares e tratamento das afecções dos 

tecidos moles bucais. 

- Patologia: Lesões de mucosa, anomalias de desenvolvimento, processos proliferativos, 

tumores, cistos, lesões cancerisáveis. 

- Anestesiologia: técnicas, soluções, acidentes, indicações e contra- indicações, 

medicação de emergência. 

- Farmacologia e terapêutica: analgésicos, anti-inflamatórios, Mecanismos de ação, 

indicação e contra- indicações, efeitos tóxicos, uso profilático. 

- Biossegurança: princípios, técnicas, desinfetantes, acondicionamento, esterilização e 

armazenamento instrumental, desinfecção do ambiente. AIDS. 

- Periodontia: etipatogenia da doença periodontal, diagnóstico, classificação e 

manifestações agudas. Promoção de saúde, placa bacteriana, controle de placa. 

- Odontopediatria: prevenção, terapêutica, cariologia, traumatismos bucais, manejo do 

paciente infantil. 

- Endodontia: técnicas endodonticas, tratamentos conservadores, topografia da cavidade 

pulpar, hidróxido de cálcio, reabsorsões, emergências. 

- Dentística: preparo de cavidades, materiais restauradores, indicações e contra-

indicações, proteção pulpar, hidróxido de cálcio, reabsorsões, emergências. 

- A odontologia social: programas coletivos, levantamento epidemiológico, adequação do 

meio, modelos de atenção odontológica. 

- Emergências no consultório odontológico: síncope, hemorragias, luxação na A. T. M. 

Angina. 

- Cirurgia: procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 

- Capítulo da Constituição Federativa do Brasil: Ordem Social 

- O  Flureto no meio ambiente bucal. Manutenção de fluoreto no meio ambiente bucal. 

Meios coletivos de uso de flúor. Água de abastecimento público. Dentifrícios. Escovação 

dental supervisionada dental supervisionada. Enxaguatórios (bochechos) bucais. 



 

Materiais dentários liberadores de flúor. Fluorose dentária. Flúor para a saúde geral. 

Toxicidade aguda do flúor. Efeitos adversos para a saúde humana. 

- Diretrizes da política de saúde bucal. Políticas de Saúde Bucal. Organização da Saúde 

Bucal na Atenção Básica. Principais Agravos em Saúde Bucal.Organização da Atenção 

à Saúde Bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo. 

- Código de ética odontológica. 
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ANEXO IV 

 

Relação de documentação para contratação 

Cópias: 

- CPF 02 cópias; 

- RG 02 cópias; 

- TÍTULO DE ELEITOR; 

- COMPROVANTE DA ÚLTIMA ELEIÇÃO; 

- CARTEIRA DE TRABALHO (parte da foto e o verso desta página); 

- PIS/PASEP (cartão ou a página da carteira de trabalho que contenha); 

- CARTEIRA DE HABILITAÇÃO; 

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO; 

- NÚMERO DE TELEFONE PARA CONTATO; 

- CERTIDÃO DE CASAMENTO; 

- CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS (para fins de dedução de tributação); 

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO (apenas dos filhos menores de 14 anos); 

- 2 FOTO 3x4; 

- COMPROVANTE DE ENDEREÇO; 

- HISTÓRICO ESCOLAR; 

- RESERVISTA MILITAR; 

- CARTÃO DO CONSELHO REGIONAL AO QUAL PERTENCER, EXEMPLO 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, 

ETC. 

- CERTIFICADO DA ESPECIALIDADE, POR EXEMPLO, DERMATOLOGIA, 

PEDIATRIA, 

GINECOLOGIA, ETC. 

 

_ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA (conta salário) 

- Caixa Econômica Federal – Rua Cel. Antônio Cardoso Pinto, 102 - Centro- Extrema 

/MG 

- Apresentar cópia e original de RG, CPF e comprovante de residência 

 

 



 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA PREVISTO - PROCESSO SELETIVO 

Publicação do Edital 09/11/2018 

Período: Inscrições 12/11/2018 a 22/11/2018 

Listagem dos candidatos inscritos 23/11/2018 
PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA, COMPROVAÇÃO 
TITÚLOS E EXPERIÊNCIA 26/11/2018 às 9h 

Divulgação do Gabarito e da Prova 26/11/2018 até às 17h  

Resultado Parcial 27/11/2018 

Recurso Contra o Resultado Parcial 28/11/2018 a 29/11/2018 

RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO 07/12/2018. 
 


