PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2021
Edital n.º. 02/2021
O Prefeito de Anahy, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste
Edital, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição Federal e
demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Processos Seletivos,
nomeada através da Portaria nº. 4.651/2021, TORNA PÚBLICA a seguinte RETIFICAÇÃO no edital de abertura n.º
01/2021.

ONDE SE LÊ:
8.4 DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS DE TÍTULOS
8.4.1 Os candidatos aos cargos de PROFESSOR, deverão prestar Prova de Títulos que avaliará sua formação
profissional e continuada. Todos deverão entregar os Títulos, no entanto somente serão avaliados os Títulos dos
candidatos que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 40,00 (trinta) pontos;

LEIA-SE:
8.4 DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS DE TÍTULOS
8.4.1 Os candidatos aos cargos de PROFESSOR, deverão prestar Prova de Títulos que avaliará sua formação
profissional e continuada. Todos deverão entregar os Títulos, no entanto somente serão avaliados os Títulos dos
candidatos que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 40,00 (quarenta) pontos;

ONDE SE LÊ:
ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Lei nº 11889, de 24 de dezembro de 2008 que regulamenta o exercício das Profissões de Técnico em Saúde Bucal –
TSB e de Auxiliar de Saúde Bucal – ASB. Mensagem nº 1043 de 24 de dezembro de 2008. Código de Ética
Odontológica. 2. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde. 3. Executar ações sob supervisão do cirurgiãodentista e/ou do técnico em saúde bucal. 4. Organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do
instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. 5. Auxiliar e instrumentar os profissionais
nas intervenções clínicas. 6. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. 7. Acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Atenção Básica, buscando
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 8. Aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Controle de infecção. 9.
Processar filme radiográfico. 10. Selecionar moldeiras. 11. Preparar modelos em gesso. 12. Manipular materiais de
uso odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos. 13. Participar da realização de
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 14. Exercer outras atribuições que
sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 15. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura
e organização (Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90); políticas de saúde; estrutura e funcionamento das instituições e
suas relações com os serviços de saúde; políticas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros,
materiais e humanos; sistema de planejamento do SUS; planejamento estratégico e normativo; direitos dos usuários
do SUS; participação e controle social (Lei nº 8142/90); ações e programas do SUS; legislação básica do SUS.
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LEIA-SE:
ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Cavidade bucal: condições normais. Cariologia. Placa bacteriana. Noções básicas sobre acometimento periodontais:
gengivite e outras lesões fundamentais. Anatomia dental e do periodonto. Tipos de dentição. Ergonomia. Técnicas de
escovação. Métodos auxiliares de prevenção (flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e interproximal, antisépticos). Raspagem sub e supra-gengival. Selantes. Noções básicas: Biossegurança. Equipamentos de proteção
individual. (EPI’s). Noções básicas sobre: descontaminação, desinfecção, esterilização, assepsia, antissepsia, cadeia
asséptica infecção barreiras protetoras individuais e gerais. Instrumentais e materiais dentários utilizados na prática
diária. Técnicas de RX. Índices Epidemiológicos. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Programa
Saúde da Família (PSF).

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Anahy - PR, 29 de março de 2021.
CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito de Anahy - PR

ROSELI APARECIDA SIMÕES MIRANDA
Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos
Município de Anahy - PR
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