
CONCURSO PÚBLICO 001/2016

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

O PREFEITO MUNICIPAL LUIS CARLOS BALESTRIN DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS,  torna público,
para todos os interessados a Primeira Retificação do Edital de Abertura.

Art. 1º Fica alterado o conhecimento específico do cargo de Odontólogo.

ONDE SE LÊ:

Odontólogo:  Participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos serviços odonto
sanitários.  Aplicar  normas  técnicas  que  regem  as  atividades  de  odontologia  sanitária  a  fim  de  que  sejam
integralmente cumpridas da maneira prevista ou na forma de adaptação que mais convenha aos interesses e
necessidade do serviço. Encarar o paciente e a saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas
necessidades odontológicas. Examinar as condições buco-dentárias do paciente, esclarecendo sobre diagnóstico
e tratamento indicado. Fazer o encaminhamento à serviços  ou entidades competentes dos casos que exijam
tratamento especializado. Aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de saúde oral da população avaliando os
resultados. Promover e participar do programa de educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à
poluição métodos eficazes para evitá-las. Requisitar ao órgão competente todo material técnico administrativo.
Prestar  assistência  técnica  odontológica  curativa,  priorizando  o  grupo  materno-infantil.  Prestar  assistência
odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema incremental. Coordenar e participar da assistência prestada
às comunidades em situações de emergências e calamidade. Promover o incremento e atualização de outras
medidas  e  métodos  preventivos  e  de  controle.  Propor  e  participar  da  definição  e  execução  da  política  de
desenvolvimento de recursos humanos. Realizar  e participar de estudos e pesquisas direcionadas à área de
saúde pública.  Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maios dinamização dos
trabalhos na sua área de atuação. Desenvolver todas as demais atividades relacionadas com a administração
sanitária. Zelar pela conservação do patrimônio público. Desenvolver seu trabalhos dentro dos princípios éticos e
morais, com comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade e respeito. Participar de
cursos  de  formação  continuada,  congressos,  palestras  oferecidos  pelos  órgãos  competentes,  mantendo-se
atualizado.  Ter  ética  nas  relações de  trabalho,  bem como nas  relações inter  pessoais.  Manter  seu  local  de
trabalho organizado. Estudar e propor à base da vivência adquirida no desempenho das atribuições, medidas
destinadas a simplificar o trabalho e a redução de custo das operações.

LEIA SE:

Odontólogo:  Semiologia  oral:  anamnese,  exame clínico  e  radiológico,  meioscomplementares  de diagnóstico.
Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: patologia, diagnóstico,
conduta  clínica.  Tratamento  conservador  da  Polpa.  Estomatologia:  gengivites,  estomatites,  etiopatogenia,
diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração. Anestesia loco-regional
oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Extração dentária, simples, complicações.
Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média 
cirurgia,  suturas,  acidentes  operatórios.  Procedimentos  endodônticos:  polpotomia,  pulpetomia,  tratamento  e
obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção.
Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria:
dentes  decíduos,  cronologia.  Cirurgia  Buco-Maxilo-Facial:  procedimentos  de  urgência.  Radiologia  oral.
Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção
e aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: indicadores
e sua utilização (CPOD, ceo-d, CPO-S, ceo-s etc.); Epidemiologia do câncer bucal; sistemas de prevenção em
saúde  bucal  coletiva;  Sistemas  de  trabalho;  Sistemas  de  atendimento;  Educação  em saúde  bucal  coletiva;
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Recursos  humanos  em  saúde  bucal  coletiva.  Fluoretação  das  águas  de  abastecimento  público:  benefícios;
controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de
cárie;  toxicidade;  Amamentação  natural  x  artificial  ou  mista:  influências  no  desenvolvimento  do  sistema
estomatognático;  Más-oclusões  e  hábitos  perniciosos;  Biosegurança:  manutenção  de  cadeia  asséptica;
esterilização; destino de materiais infectantes.

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de publicação.

Prefeitura Municipal de Braga, 30 de março de 2016.

LUIS CARLOS BALESTRIN
                           Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se:

EDISON JOSÉ DIAS
Secretario de Administração
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