ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
SELEÇÃO – EDITAL001/2017
2º ADITIVO
O MUNICÍPIO DE MULUNGO, ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Robert Viana Leitão, no uso de suas atribuições
legais, torna público o 2º ADITIVO ao EDITAL 001/2017 DO PROCESSO SIMPLIFICADO que
passam a integrar o presente EDITAL, conforme segue:

Artigo 1º - Fica retificado o edital 001/2017 no ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ESPECÍFICO PARA O CARGO DE - DENTISTA PSF:

DENTISTA PSF
Saúde bucal preventiva e curativa. Doenças virais de transmissão ocasional. Controle de
infecções. Odontopediatria. Anamnese e cuidados especiais em assistência odontológica
clínica. Proteção radiológica. Diagnósticos em patologias bucais. Educação em Saúde.
Políticas de saúde / princípios e diretrizes do SUS. Ética. Saúde, direito do cidadão e
dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. SUS - Princípios,
diretrizes e normatização (Leis 8.080 e 8.142/ 90). Cadernos de Atenção Básica do
Ministério da Saúde. Conhecimentos inerentes ao Programa ESF- Estratégia de Saúde da
Família. Semiologia oral: Anamnese. Exame clinico e radiologico, meios
complementares de diagnóstico. Carie dentaria: patologia, diagnóstico, prevenção:
fluorterapia e toxicologia. Polpa dentaria: patologia, diagnóstico, conduta clinica.
Tratamento conservador da polpa. Esmatologia: 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 dentaria, simples. Complicações, procedimentos cirúrgicos: pré e
pós-operatório: pequena e media cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos
endodônticos e periodônticos. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico,
tratamento local. Orientação profissional. Odontopediatria : dentes decíduos, cronologia.
Radiologia oral. Terapêutica: definição, métodos agentes medicamentosos. Odontologia
em saúde coletiva: epidemiologoa da carie dentaria e do câncer bucal: fluoretação das
águas de; abastecimento publico: Biosegura: Manutenção de cadeia asséptica:
esterilização: gestão. Municipalização da saúde: Lei 8.080/90. Lei 8.142/90. NOB –SUS
1/96. NOAS – (F)
Artigo 2º - Fica retificado Fica retificado o edital 001/2017 no ANEXO VI ATRIBUIÇÕES
DOS CARGOS - DENTISTA PSF
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 com plexos 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
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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
as 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.

Artigo 3º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2017 e suas
alterações.
Mulungu - CE, 01 de janeiro de 2018.

Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
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