
                   ESTADO DE SANTA CATARINA
                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

                                SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                

RETIFICAÇÃO 001

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2015

A Prefeita Municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que procedeu a RETIFICAÇÃO 
do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 002/2015, no seguinte termo:

1) Onde se lê:
No Anexo II – Conteúdo Programático

SERVENTE/MERENDEIRA:  Noções básicas de limpeza, higiene e conservação predial; 
Pequenos reparos (em móveis, portas, instalações hidráulicas e elétricas). Organização e 
controle  de  produtos  de  higiene  e  limpeza;  Destinação  dos  resíduos  orgânicos  e 
recicláveis. Segurança no trabalho. Higiene e manipulação de alimentos. Conhecimento e 
uso de utensílios e equipamentos de cozinha. Segurança no trabalho.

Leia-se
No Anexo II - Conteúdo Programático

SERVENTE/MERENDEIRA:  Noções básicas de limpeza, higiene e conservação predial. 
Organização  e  controle  de  produtos  de  higiene  e  limpeza;  Destinação  dos  resíduos 
orgânicos  e  recicláveis.  Segurança no trabalho.  Higiene  e  manipulação  de alimentos. 
Conhecimento e uso de utensílios e equipamentos de cozinha. 

2) No anexo I do presente Edital fica incluído o cargo abaixo especificado.

ANEXO I – CARGOS EM DISPUTA 

GRUPO IV – NIVEL SUPERIOR

CARGO SALÁRIO BASE HABILITAÇÃO CARGA HORÁRIA

Odontólogo R$ 3.392,24

Habilitação em nível 
superior completo em 

Odontologia, com registro 
no respectivo órgão ou 

Conselho de Classe

20h/s

3) No anexo II fica incluído o conteúdo programático abaixo especificado.
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ANEXO II – CONTEUDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL SUPERIOR

ODONTÓLOGO:  Medicina  oral;  odontologia  hospitalar;  história  da  doença,  história 
médica  e  odontológica,  exames  gerais  e  específicos,  imunologia.  Odontologia  social: 
caracterização,  hierarquização,  métodos  de  prevenção,  tratamentos  dos  principais 
problemas,  índices.  Farmacologia  e  terapêutica:  mecanismos  básicos  de  ação  das 
drogas; efeitos sobre o sistema nervoso;psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, 
anestesia  local  e  geral.  Procedimentos  odontológicos:  preparos  cavitários;  cirurgia  e 
traumatologia  buco-maxilo-facial;  periodontia;  radiologia;  endodontia;  prótese,  oclusão. 
Prevenção  da  cárie  dentária  e  das  periodontopatias.  Odontopediatria  e  ortodontia 
preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. Microbiologia e patologia oral:  principais 
manifestações. Dentística. Halitose. Controle de infecções e a prática odontológica em 
tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A psicologia 
da dor:  aspectos de interesse do cirurgião-dentista.  Aplicação dos fluoretos na clínica 
restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das 
enfermidades  da  cavidade  bucal.  Biossegurança  em  odontologia.  Odontologia  legal. 
Regulamentação das normas de biossegurança em odontologia. Ética odontológica.

Permanecem inalteradas e por este Termo ratificadas as demais cláusulas do Edital de 
Abertura do Processo Seletivo 002/2015

E  assim,  para  que  chegue  ao  conhecimento  de  todos  e  ninguém  possa  alegar 
desconhecimento, faz baixar a presente retificação, que será publicada no paço municipal 
e no site  www.bombinhas.sc.gov.br, dando ciência a todos os candidatos ao respectivo 
processo seletivo.

Bombinhas, 15 de abril de 2015.

ANA PAULA DA SILVA
Prefeita Municipal

DANIELA LOPES DOS SANTOS
Secretária de Administração Interina
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