
 
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

ADITIVO 001/2019 AO EDITAL 001/2019 

 

O Município de PEDRA BRANCA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 

representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal Allan Feliphe Bastos de Sousa, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais, torna público o 1º ADITIVO ao EDITAL 

001/2019 referente ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, destinado às 

vagas declaradas para os cargos do seu quadro de pessoal, que estabelece o Quadro de 

Cargos de Provimento Efetivo, conforme segue:   

 

CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 

implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;   

 

 CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 

certame. 

  

 

RESOLVE,  

  

  

Artigo 1º - Fica incluído no ANEXO III – PROGRAMA DAS PROVAS - PROVA DE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO.  

 
02 ODONTÓLOGO 

 

Anatomia, e fisiologia do sistema estomatognático: diagnóstico bucal, exame da cavidade 

oral, anamnese e exame clínico, exames complementares, anatomia e histologia bucal, 

fisiologia e patologia bucal, microbiologia e bioquímica bucal. Semiologia e tratamento 

da cárie dentária e doenças periodontais; Semiologia e tratamento das afecções do tecido 

mole; Semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula; Semiologia e 

tratamento das afecções pulpares; Radiologia odontológica: técnica e interpretação 

radiográfica; Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e 

acidentes anestésicos; Dentística operatória restauradora: preparo cavitário, tratamento 

restaurador atraumático (ART), adequação do meio bucal e proteção do complexo dentina 

polpa; Materiais dentários forradores e restauradores; Terapêutica e farmacologia de 

interesse na clínica odontológica; Cirurgia oral menor: indicações e contraindicações, 

exodontias, cuidados pré e pós-operatórios; Princípios de traumatologia do sistema 

estomatognático: urgências e emergências em odontologia; Oclusão: noções gerais, 

prevenção de más oclusões; Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais; 

Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais; Uso tópico e 

sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação; Biossegurança e ergonomia; 

Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais. 

 

 

 

Artigo 2º - Permanecem inalterados os demais itens constantes do EDITAL 001/2019 e 

seus anexos.   

  



 
 

 

 

 

 

 

 
PEDRA BRANCA, 18 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal 

 

 

 


