Município de Itaguara
ESTADO DE MINAS GERAIS
RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014

A Prefeitura Municipal de Itaguara, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos
administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2014 supracitado:
1 – Fica excluído de todo o corpo do Edital nº 001/2014 o cargo “Auxiliar de Consultório Dentário”.
1 – No “ITEM I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” no que concerne em “NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO” passa-se a ler
Auxiliar de Saúde Bucal

4

-

Ensino Fundamental Completo com Registro no Respectivo Conselho de
Fiscalização do Exercício Profissional

30,00

40 h/s

R$ 987,15

....
2 – O subitem 1.1 na “2ª Etapa” passa a vigorar com a seguinte redação, sendo;
“2ª Etapa – avaliação de títulos somente para os cargos de Agente de Combate as Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Auxiliar de Saúde Bucal,
Enfermeiro, Facilitador Social, Médico PSF e Orientador Social de caráter apenas classificatório.”.
....
3 – O item 5 passa a vigorar com a seguinte redação, sendo;
“O processo de seleção deste certame consistirá na aplicação de prova escrita objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e
avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, para os cargos de Agente de Combate as Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Auxiliar de Saúde
Bucal, Enfermeiro, Facilitador Social, Médico PSF e Orientador Social.”
4 – No subitem 5.1 no que concerne “TABELA III - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO, NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL COMPLETO” em “Nível Fundamental Completo” passa a
vigorar o cargo “Auxiliar de Saúde Bucal”.
....
5 – No subitem 5.2 em seu quadro, acrescenta-se o cargo de “Auxiliar de Saúde Bucal”.
....
6 – O subitem 5.3.1 passa a vigorar com a seguinte redação, sendo;
“5.3.1 A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório e se submeterão a esta etapa somente os candidatos aos cargos de Agente de Combate as Endemias, Agente
Comunitário de Saúde, Assistente Social, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Facilitador Social, Médico PSF e Orientador Social. Esta etapa valerá até 4,0 (quatro) pontos,
ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.”
....
7 – O “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA” no que concerne em “CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS” em “Nível
Fundamental Completo” acrescenta-se o cargo “Auxiliar de Saúde Bucal”, sendo com a seguinte redação:
“AUXLIAR DE SAÚDE BUCAL
Odontologia social. Histórico, legislação e papel do A.S.B – Auxiliar de Saúde Bucal. Odontologia preventiva. Higiene dentária: Etiologia e controle de placa bacteriana. Cárie e
doença periodontal. Prevenção de cárie e doença periodontal. Flúor: composição e aplicação. Cariostáticos e selantes oclusais. Processo saúde/doença. Levantamentos
epidemiológicos: noções de vigilância e saúde. Materiais, equipamentos e instrumentais: manutenção e conservação. Materiais dentários: forradores e restauradores.
Esterilização e desinfecção. Educação em Saúde. Noções de radiologia, odontopediatria, prótese, cirurgia, endodontia, dentística e anatomia bucal e dental (notação dentária).
Ética profissional.”
....
7 – O “ANEXO III – ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS DOS CARGOS” no que concerne em “Nível Fundamental Completo” acrescenta-se o cargo de “Auxiliar de Saúde Bucal”, sendo
com a seguinte redação:
“AUXLIAR DE SAÚDE BUCAL
Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e 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, assepsia, 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 da saúde e prevenção de riscos ambientais e
sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.”
....
8 – A Prefeitura Municipal de Itaguara/MG e o IDECAN comunicam a todos os interessados que em virtude do acréscimo do cargo de “Auxiliar de Saúde Bucal”, no Processo
Seletivo nº 001/2014, fica aberta as inscrições para o cargo citado, no período de 10 a 25 de setembro de 2014, sendo ainda, aberta a possibilidade de solicitação de isenção
dos valores das taxas de inscrição, no período de 10 a 12 de setembro de 2014, nos moldes constantes do Edital publicado em vigor.
....
9 – Ainda, o Município de Itaguara/MG e o IDECAN, estabelecendo sempre as virtudes legais, estabelecem que poderá ser solicitado a devolução dos valores das taxas de
inscrição, devidamente efetivada, aos candidatos inscritos no cargo “Auxiliar de Consultório Odontológico” no período de 27 de agosto a 09 de setembro de 2014, sendo que
o presente formulário de solicitação deve ser enviado ao IDECAN, acompanhado da cópia do boleto e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O envio deverá ser
feito em até 30 (trinta) dias após a publicação desta Retificação I, via correio eletrônico (atendimento@idecan.org.br).
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10 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação.
11 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.
Itaguara/MG, 09 de setembro de 2014.

Alisson Diego Batista Moraes
Prefeito Municipal
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