ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL 002/2018 – Retifica Edital 001/2018
MUNICÍPIO: Presidente Getúlio
REALIZAÇÃO: Atena Assessoria Educacional

NELSON VIRTUOSO, Prefeito de Presidente Getúlio/SC, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e Lei
Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital que
Retifica o Edital do Concurso Público 001/2018.

1. RETIFICA-SE OS ITENS: 1.2; a “Tabela Especificações dos Cargos” do item 17; a “Tabela de Avaliações ”
do item 4.2; o Anexo I – Atribuições e o Anexo II – Conteúdos Programáticos, ambos do Edital nº
001/2018 – que abre inscrições para Processo Seletivo Público de Presidente Getúlio, tendo em vista a
necessidade de incluir o Cargo de ODONTÓLOGO DO PSF, uma vez que verificou-se a necessidade de
contratação deste profissional, passando a constar conforme segue:
1.2. Os candidatos aprovados para as vagas de Médico do PSF, Odontólogo do PSF e Enfermeiro(a) do
PSF, convocados para admissão estarão sujeitos a regulamentação do Cargo do Programa de Saúde da
Família – PSF/ESF ao que dispõe o Regime Jurídico Administrativo Especial, vinculados ao Regime
Disciplinar do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, Lei Complementar nº 2.277/06 e Lei
Complementar nº 2.287/2008, bem como suas Alterações, Legislações Complementares e/ou
Regulamentadoras e pelas demais normas legais.
1.7. Os cargos, vagas, escolaridade e exigência para posse, carga horária semanal, remuneração e tipo
de prova estão estabelecidos na tabela de cargos, especificadas abaixo:
Tabela: Especificações dos Cargos
Cargos

Enfermeiro do PSF

Total de Vagas

01 + CR

(1)

Médico do PSF

05 + CR

Odontólogo do PSF

01 + CR

Escolaridade e Exigências
Portador de
Certificado/Diploma de
Conclusão do curso de
nível superior e registro no
COREN.
Portador de
Certificado/Diploma de
Conclusão do curso de
nível superior e registro no
CRM.
Portador de
Certificado/Diploma de
Conclusão do curso de
nível superior e registro no
CRO.

Carga Horária
Semanal/Remuneração

Tipo de Prova

Vencimento: R$
3.862,61
40 horas

Prova Objetiva

Vencimento: R$
15.373,53
40 horas

Prova Objetiva

Vencimento: R$
5.948,44
40 horas

Prova Objetiva

4.2. Os candidatos serão avaliados neste Processo Seletivo Público conforme estabelecido nas tabelas a
seguir:
Tabela de Avaliações
Cargos

Provas/Disciplina

Nº de
Questão

Peso p/
Questão

Peso
Final
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Médico, Odontólogo e
Enfermeiro do PSF

Prova
Objetiva

Matemática/Raciocínio Lógico
Língua Portuguesa
Atualidades/Conhecimento geral
Conhecimentos Específicos

05
05
05
15
30

0,10
0,20
0,20
0,50
-

0,50
1,00
1,00
7,50
10,00

ANEXO I - EDITAL 001/2018 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2018
ATRIBUIÇÕES
CARGO: ODONTÓLOGO DO PSF
Atribuições: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população
adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o
tratamento integral no âmbito da atenção básica para a população adscrita; Encaminhar e orientar os
usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu
acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas
cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
Executar as ações de assistência integral aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias,
indivíduos ou grupo específicos de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas
para promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para
as ações coletivas; Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e
preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. Conhecer a
realidade das famílias pela quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais,
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; Identificar os problemas de saúde e situações de
risco mais comuns aos quais aquela população está exposta; Elaborar com a participação da
comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em
risco a saúde; Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; Valorizar a relação com o usuário e com
a família para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito; Realizar visitas domiciliares de
acordo com o planejamento; Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica; Garantir acesso
a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de
maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Prestar assistência integral à
população adscrita, respondendo à demanda de forma continua e racionalista; Coordenar, participar de
e/ou organizar grupos de educação para a saúde; Promovendo ações intersetoriais e parcerias com
organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos
problemas identificados; Fomentar a participação popular discutindo com a comunidade conceitos de
cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais; Incentivar a formação e/ou participação ativa da
comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde; Auxiliar na implantação
do Cartão Nacional de Saúde; Identificar pessoas portadoras de hipertensão, diabetes, tuberculose,
hanseníase para alimentar aos respectivos banco de dados.
ANEXO II - EDITAL 001/2018 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2018
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA
PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGOS: Médico, odontólogo e enfermeiro
4.3. ODONTÓLOGO DO PSF
Patologia oral - Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; Cárie
dentária e suas sequelas; Neoplasias benignas de origem não odontogênica; Lesões pré malignas e
malignas da cavidade oral, Tumores odontogênicos e não odontogênicos; Cistos odontogênicos e não
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odontogênicos; Manifestações orais de doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e
bactérias; Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos
da prática odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. Farmacologia - Conceitos
gerais- vias de introdução e eliminação dos medicamentos-posologia; Anestésicos locais - complicações
produzidas pelos anestésicos; Analgésicos e anti-inflamatórios, emprego em odontologia; Antibióticos e
quimioterápicos, emprego em odontologia; Pacientes especiais fármaco-dependentes, conduta do
profissional de odontologia; Coagulantes de emprego em odontologia; Tratamento das emergências
médicas no consultório dentário. Periodontia e prevenção - Importância da saliva, da película adquirida e
a formação, a composição e a ultra estrutura dos depósitos microbianos na superfície do dente;
Metabolismo das bactérias orais e microorganismos; Cárie e a doença periodontal; Medidas dietéticas e
imunologia da cárie Patologia da cárie e reações químicas inorgânicas no esmalte e saliva; Higiene oral e
cárie, medidas fisioterápicas, níveis de prevenção; Efeito do flúor na placa, na estrutura do dente e na
cárie – outros agentes antimicrobianos; Estruturas periodontais de proteção e inserção; Etiologia das
doenças periodontais: placas, cálculo e fatores iatrogênicos, defesas do hospedeiro e fatores sistêmicos;
Exame, diagnóstico, planejamento e tratamento em periodontia – emergências em periodontia;
Princípios e objetivos da cirurgia periodontal – reparo e cicatrização; Interrelação e prótese-endodentística-periodontia. Dentística – Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo
operatório – isolamento absoluto – técnicas de aumento de coroa clínica – indicação e técnica de
tracionamento; Preparos cavitários – princípios gerais – reconhecimento e emprego do instrumental;
Compósitos dentais – classificação, composição, reações de polimerização – propriedades físicas e
mecânicas – indicações e recursos estéticos oferecidos pelo material – contra-indicações – técnicas de
trabalho; Adesivos de esmalte e dentina – Classificação, propriedades físicas e mecânicas – indicações e
técnicas de trabalho; Ionômero de vidro e copômero – composição, classificação e propriedades –
indicações e contra-indicações – técnicas de uso – vantagens e desvantagens; Amálgama - -composição,
manipulação, reação de presa e as propriedades das ligas – restaurações conservadoras – amálgama
pino, pino e adesivo – perigos do mercúrio; Clareamento dentário vital e não vital – composição dos
materiais – indicações e técnicas de trabalho; Interrelação dentística – periodontia – espaço biológico;
Fundamentos de oclusão; Fundamentos de Radiologia. Cirurgia – Períodos pré e pós operatórios;
Exodontia, indicações e contra indicações. Exodontias múltiplas. Técnicas operatórias. Acidentes e
complicações. Cirurgia dos dentes inclusos Caninos, Pré-molares, terceiros molares inferiores e
superiores. Etiologia. Classificação. Acidentes e complicações. Técnica operatória; Princípios gerais da
traumatologia buco-maxilo-facial. Observações radio gráficas; Tratamento cirúrgico das infecções orais;
Tratamento cirúrgico de cistos da cavidade oral; Afecções das glândulas salivares e seu tratamento
cirúrgico; Cirurgia pré-protetica; Tratamento cirúrgico de lesões benignas da cavidade oral.
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema
Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde e na Norma Operacional Básica
da Assistência à Saúde.
2. Publica-se este Edital no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, na internet, nos
sites www.presidentegetulio.sc.gov.br, www.presidentegetulio.atende.net e atena.listaeditais.com.br

Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, 08 de Janeiro de 2018.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito de Presidente Getúlio
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