Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE
Universidade Regional do Cariri - URCA
Comissão Executiva do Vestibular - CEV
Prefeitura Municipal de Brejo Santo - PMBS

ADITIVO 03/2019 PMBS
Altera parte do Edital nº 01/2019-PMBS e do ADITIVO 01,
que fixa as normas do CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO
DE BREJO SANTO-CEARÁ.
A PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV/URCA, no uso de suas atribuições
legais torna público o comunicado que ALTERA, em parte, o Edital nº 001/2019-PMBS e o ADITIVO 01 que fixa as
normas do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE BREJO
SANTO-CEARÁ.
Art. 1. Alterar item 10.3 (DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS (1ª ETAPA)) e item 12.2 (DA AVALIAÇÃO
DAS PROVAS OBJETIVAS)
§ 1º item 10.3 Retirar a expressão “Técnico em Saúde Bucal” do cargo de auxiliar de consultório dental e
incluí-lo na categoria de nível médio com prova específica.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (agente de transito, fiscal de tributo, fiscal ambiental, fiscal de obras e auxiliar de
consultório dental) - A prova escrita objetiva constará de 35 (trinta e cinco) questões do tipo múltipla escolha,
cada uma com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), com uma única resposta correta, composta de 05
(cinco) questões de português, 05 (cinco) questões de matemática; 05 (cinco) questões de Conhecimentos
Gerais, 05 (cinco) de conhecimentos do Município de Brejo Santo /CE e 15 (quinze) questões de
Conhecimentos Específicos, de acordo com o cargo.
§ 2º No item 12.2 Retirar a expressão “Técnico em Saúde Bucal” do auxiliar de consultório dental incluí-lo na
categoria de nível médio com prova específica.
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Art. 2. Alterar ANEXO I - QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS: Para o cargo Auxiliar de Consultório Dental a
QUALIFICAÇÃO EXIGIDA seja Nível Médio com registro no Conselho Regional de Odontologia.
Art. 3. Retificar o ANEXO II – PROGRAMA DE ESTUDO para o cargo de Auxiliar de Consultório Dental o conteúdo
da prova específica
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Sistema Único de Saúde (SUS): Princípios de diretrizes do Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica da Saúde - Lei no
8.080/90 e Lei 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica a Saúde: princípios da atenção básica; Estratégia
saúde da família: atribuições comuns a cada membro e atribuições específicas de cada membro, tipo de equipe de
atenção básica, forma de organização do processo de trabalho, planejamento de ações de prevenção de doenças e
promoção de saúde. Organização da Saúde Bucal na Atenção Básica: atribuições especificas do ASB; Rotinas
auxiliares de Odontologia. Políticas de Saúde Bucal no Brasil. Saúde Bucal na Atenção Básica; Modalidade de
equipes de saúde bucal; Planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal; Educação para a saúde e Técnicas de
higiene dental. Atenção Primária em Saúde; Recursos humanos em Odontologia; Processo saúde/doença bucal;
Promoção de saúde bucal; Principais Agravos em Saúde Bucal: cárie dentária, doença periodontal, câncer de boca
traumatismos, dentários, fluorose dentária, edentulismo, má oclusão. Anatomia dentária; Cuidados pós-cirúrgicos e
remoção de sutura; Organização da Atenção à Saúde Bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo: bebês (0 a 24
meses), crianças (02 a 09 anos), adolescentes (10 a 19 anos), adultos (20 a 59 anos), idosos (acima de 60 anos).
Saúde bucal a criança: Recomendações para crianças de zero a 3 anos (amamentação, alimentação, higiene bucal,
uso de bicos e chupetas, uso de fluoretos), crianças de 3 a 6 anos (alimentação, higiene bucal, uso de fluoretos,
crianças de 6 a 9 anos (alimentação, higiene bucal, uso de fluoretos), crianças de 9 a 10 anos (alimentação).
Notação dentária. Materiais, medicamentos, agentes químicos: características, preparo, manipulação,
acondicionamento, transporte, uso e descarte. Fluorterapia e fluorose; Equipamentos, aparelhos e instrumental
odontológico: características, preparo, manipulação, acondicionamento, transporte, uso manutenção preventiva e
descarte. Principais materiais restauradores: conservação, utilização e manipulação; Higiene Dental; Tipos de
processos de esterilização e desinfecção: normas e rotinas, preparo de material e desinfecção do meio.
Processamento de superfícies e limpeza geral. Controle de infecção na prática odontológica; Radiologia: técnicas de
tomadas radiográficas de uso odontológico; medidas de conservação do aparelho de RX, medidas de proteção ao
usuário e operador. Ergonomia aplicada à Odontologia.
Art. 4. Alterar o ANEXO III – QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, OBJETO DO CONCURSO – atribuições
dos cargos de auxiliar de consultório dental.
CARGO
QUALIFICAÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO
EXIGIDA
Auxiliar de Nível médio
Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme
Consultório
radiográfico; preparar paciente para atendimento; auxiliar e
Dental
instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive
em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso
odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso;
registrar dados e participar da análise das informações
relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar
limpeza, assepsio, desinfecção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o
acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte,
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de riscos
ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de
necessidades em saúde bucal; adotar medidas de biossegurança
visando ao controle de infecção.
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Art. 5. Informar que os candidatos que tiveram realizado o pagamento da inscrição para o cargo de Técnico em
saúde Bucal e que não desejam permanecer pleiteando a vaga para o cargo de auxiliar em saúde Bucal (nível
médio) e desejam obter a restituição da taxa de inscrição, desde que manifestem interesse até dia 11 de abril
de 2019, através do e-mail: concursobrejosanto@gmail.com
Art. 6º. Este Aditivo não altera outras Regras expressas no Edital 01/2019 PMBS e nos aditivos anteriores e entra em
vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Crato, 29 de março de 2019.

[ ORIGINAL ASSINADO ]
Ana Josicleide Maia
Presidente da Comissão Executiva do Vestibular
Universidade Regional do Cariri - URCA
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