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Município de Juatuba 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014 
 

 

A Prefeitura Municipal de Juatuba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do 
interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2014 supracitado: 
 
1 – O cargo de “Auxiliar de Saúde Bucal” passa a vigorar em “NÍVEL MÉDIO COMPLETO”. 
 
2 – No “ITEM I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” no que concerne em “NÍVEL MÉDIO COMPELTO” passa-se a ler; 
 

 
3 – No subitem 5.1 no que concerne “TABELA VI - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO” passa a vigorar o cargo “Auxiliar de Saúde Bucal”. 
 
4 – O “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA” no que concerne em “CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS” em “Nível Médio Completo” acrescenta-se o cargo “Auxiliar de Saúde Bucal”, sendo com a seguinte redação: 
 

“AUXLIAR DE SAÚDE BUCAL 
Odontologia social. Histórico e legislação. Odontologia preventiva. Higiene dentária: Etiologia e controle de placa bacteriana. Cárie e doença periodontal. 
Prevenção de cárie e doença periodontal. Flúor: composição e aplicação. Cariostáticos e selantes oclusais. Processo saúde/doença. Levantamentos 
epidemiológicos: noções de vigilância e saúde. Materiais, equipamentos e instrumentais: manutenção e conservação. Materiais dentários: forradores e 
restauradores. Esterilização e desinfecção. Educação em Saúde. Noções de radiologia, odontopediatria, prótese, cirurgia, endodontia, dentística e anatomia 
bucal e dental (notação dentária). Ética profissional.” 
.... 
 
5 – O “ANEXO III – ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS DOS CARGOS” no que concerne em “Nível Fundamental Completo” acrescenta-se o cargo de “Auxiliar de 
Saúde Bucal”, sendo com a seguinte redação: 
 
“AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento 
clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento do THD. Preparar os instrumentos e 
materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários para o trabalho). Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização 
de procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para 
manutenção do tratamento. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal. Realizar 
procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e 
espaços sociais identificados. Registrar no SIAB os procedimentos de sua competência realizados. Orientar os pacientes sobre higiene bucal. Marcar consultas. 
Preencher e anotar fichas clínicas. Manter em ordem o arquivo e fichário. Revelar e montar radiografias intra-orais. Preparar o paciente para o atendimento. 
Instrumentar o CD e o THD junto à cadeira operatória. Promover o isolamento do campo. Manipular materiais de uso odontológico. Selecionar moldeiras. 
Confeccionar modelo em gesso. Aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental. Proceder à conservação e a manutenção do equipamento 
odontológico.” 
 
6 – Os subitens 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.6 passam a vigorar com as seguintes redações, sendo; 
 
“1.5 O provimento da vaga do cargo de Agente Comunitário de Saúde se dará de acordo com a opção da microárea de atuação escolhida pelo candidato no 
ato de sua inscrição no Processo Seletivo. 
.... 
 
1.5.1 Adicionalmente os candidatos aprovados e classificados deverão comprovar a residência na microárea de atuação pretendida e realizar curso introdutório 
de formação inicial e continuada, sob a responsabilidade da Administração Municipal, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006. 
.... 
  
1.5.2 As vagas serão distribuídas dentre as diversas microáreas de atuação no município de Juatuba/MG, a saber: 
.... 
 
1.5.3 Os candidatos terão uma classificação por microárea de atuação em que se inscreverem e uma classificação geral no cargo.  
.... 
 
1.6 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados, observada estritamente a ordem de classificação nos cargos e nas microáreas de 
atuação, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal.” 
 
7 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
8 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Juatuba/MG, 14 de novembro de 2014. 

 
 

Valéria Aparecida dos Santos 
Prefeita Municipal 
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