
 

 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 01/2021 

ADENDO Nº 1  
 

AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 

 
 
O MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
nº 78.510.112/0001-80, com sede na Rua Tamandaré, 98, Centro, Lindóia do Sul, SC, por 
seu Prefeito Municipal, torna público o presente adendo, com a seguinte consideração: 
 
Considerando a ausência da descrição das atribuições ao Cargo de Auxiliar de Cirurgião 
Dentista; 
 
  RESOLVE 

 
I – Alterar o Anexo V do Edital de Processo Seletivo nº 01/2021, incluindo as atribuições 
refentes ao Cargo de Auxiliar de Cirurgião Dentista, conforme segue: 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
AUXILAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 

 

M
is

s
ã

o
 Prestar auxílio ao paciente e ao Cirurgião Dentista de acordo com as suas 

competências, visando promover, prevenir e recuperar a saúde bucal da 
população, bem como desenvolver ações de orientação e educação. 

 
RESPONSABILIDADES 

 
 Prestar suporte ao Cirurgião Dentista: 
- Realizando triagens, retirando fichas, procurando prontuários e auxiliando no 
preenchimento da anamnese; 
- Identificando emergências e prioridade de atendimento; 
- Dispondo os instrumentos odontológicos, bem como entregando as peças em mãos, na 
medida em que estas forem solicitadas pelo mesmo; 
- Realizando levantamento de dados epidemiológicos. 
 Zelar pela limpeza, conservação e organização do consultório e dos instrumentais: 
- Realizando esterilização, lavagem e empacotamento dos instrumentais; 
- Realizando a desinfecção e organização do consultório a cada atendimento; 
- Solicitando a assistência técnica quando necessário; 
- Substituindo os instrumentos quebrados. 
 Contribuir com a gestão das informações no município, alimentando o sistema com 
procedimentos realizados e emitindo relatórios quando solicitado. 
 Preparar os pacientes quando necessário fazer Raio X, evitando o máximo possível 
a exposição a radiação. 
 Participar do gerenciamento de insumos, auxiliando nas atividades para aquisição 
de materiais e controlando o estoque e observando quantidades e prazos de validade. 
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Da-se ampla publicidade. 
 

 
Lindoia do Sul – SC, 13 de Maio de 2021. 
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