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São Paulo, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

Ref.: Edital de Abertura 

Concurso Público nº 001/2020 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

Saudando Vossa Excelência com admiração e respeito, servimo-nos da 

presente para solicitar a devida atenção ao assunto epigrafado, pelos motivos que 

passamos a indicar. 

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) é a autarquia 

federal, criada pela Lei nº 4.324/64, com a finalidade institucional de fiscalizar o exercício 

profissional e a ética nas atividades odontológicas. 

No desenvolvimento de nossas atividades, fomos alertados quanto às 

irregularidades legais existentes no Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020, 

com respeito ao cargo de cirurgião-dentista. 

Há que se observar o salário estabelecido no certame para o cirurgião-

dentista, contraria a Lei nº 3.999/61, nos seus artigos 5º e 22: 

 

Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três 
vêzes e o dos auxiliares a duas vêzes mais o salário-mínimo comum das 

regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão. 

(...) 
Art. 22. As disposições desta lei são extensivas aos cirurgiões dentistas, 

inclusive aos que trabalham em organizações sindicais. 

 



 

Considerando-se que o salário mínimo nacional vigente monta em                  

R$ 1.039,00 (vigente à data de abertura do edital), em consonância à lei referida, o 

salário de cirurgião-dentista, para jornada de 20 horas semanais, deveria ser fixado em              

R$ 3.117,00. 

Nesse contexto, tendo em vista que as inscrições serão encerradas em 

11/02/2020, é crucial que Vossa Excelência atente para a legislação vigente aos 

profissionais da Odontologia, retificando o edital do certame, com a URGÊNCIA 

NECESSÁRIA (no mesmo prazo recursal previsto no edital), para não se configure 

ilegalidade. 

Assim, certos de que Vossa Excelência, com vista à valorização e ao respeito 

à Odontologia, bem como garantindo-se a proteção à Saúde Bucal da população, 

observará nossas considerações e inseri-las no edital do certame, colocamo-nos à 

disposição, reiterando nossos elevados votos de respeito e estima. 

 
 
 

____________________________              ___________________________ 
DR. MARCOS JENAY CAPEZ                         DR. ROGÉRIO ADIB KAIRALLA 

Presidente                                             Secretário 
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