CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Edital n.º 05/2022
O Prefeito Municipal de Japorã, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas no Edital nº 01/2022, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria,
em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 089/2022, resolve,
TORNAR PÚBLICO a seguinte retificação no edital de abertura:

ONDE SE LÊ:
Tabela 3.1
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Cargo

Cirurgião Dentista

Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

20 h

03 + CR

Vagas
PcD

Vagas
Autodeclara
dos Pretos e
Pardos

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

*

***

1.587,30

R$ 80,00

Requisitos básicos
Ensino superior em odontologia**

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CIRURGIÃO DENTISTA
Proceder ao atendimento odontológico preventivo aos servidores; atender a comunidade através de postos fixos ou ambulantes com serviços
odontológicos; colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; executar outras tarefas afins.

LEIA-SE:
Tabela 3.1
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Cargo

Odontólogo

Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

40 h

03 + CR

Vagas
PcD

Vagas
Autodeclara
dos Pretos e
Pardos

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

*

***

3.850,00

R$ 80,00

Requisitos básicos

Ensino superior em odontologia**

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ODONTÓLOGO
realizar atendimento de forma integral à saúde do indivíduo, da família e comunidade, no domicílio, no ambulatório e em hospitais; identificar as condições
de risco para a saúde do indivíduo e da comunidade: integrar-se com outros níveis de atenção à saúde no Município de Japorã, buscando maior
resolutividade na atenção à saúde; participar de atividades de educação em serviço, desenvolver ações programáticas definidas pela Secretaria Municipal
de Saúde; realizar planejamento local e execução de outras tarefas específicas à função do cargo além de prevenção, diagnóstico e tratamento de
enfermidades da boca, dentes e maxilares, realizando procedimentos conservadores, restauradores, cirúrgicos, tratamento de traumatismos dentários,
emitir pareceres e atestados.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Japorã - MS, 06 de setembro de 2022.
PAULO CESAR FRANJOTTI
Prefeito de Japorã - MS
CARLOS ALBERTO FURLANETTO
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos
da Prefeitura Municipal de Japorã – MS
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