Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola
Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200 planejamento@palmasola.sc.gov.br
www.palmasola.sc.gov.br

(*) 1ª Retificação ao Edital de Concurso Público nº 01/2020
Cleomar Jose Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos dos dispositivos da Constituição da
República Federativa do Brasil, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº
909/91, torna público, aos interessados, que o Edital de Concurso Público nº 01/2020
sofreu alteração no que pertine a inclusão do cargo de Odontólogo e a alteração do
conteúdo programático, a saber:

INCLUSÃO:
1.2.1. A vaga destina-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por
candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente
Edital, com as seguintes especificações:
C. H.
Vcto.
Tipo de
Cargo
Vagas
Habilitação
Semanal
Inicial
prova
Ensino superior completo
R$
na área de atuação com
Odontólogo
01
40hs
Objetiva
4.184,36
registro no órgão
fiscalizador da profissão.

INCLUSÃO:
ANEXO II
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(...)
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ODONTÓLOGO:
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do
cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Saúde, direito do cidadão
e dever do Estado, na Constituição Federal, e na Lei Orgânica Municipal. SUS –
Princípios, diretrizes e normatização (Leis 8.080 e 8.142/ 90). Cariologia. Doenças da
polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e
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parabucais. Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas
salivares. Cistos e tumores de origem odontogênica. Alterações regressivas dos dentes.
Infecções bacterianas, virais e micóticas. Disseminação das infecções bucais. Lesões
físicas e químicas da cavidade bucal. Manifestações bucais das doenças metabólicas.
Doenças do periodonto. Doenças dos nervos e músculos. Anestesiologia local e controle
da dor. Técnicas de anestesia regional e local. Anatomia das regiões da cabeça e
pescoço. Soluções anestésicas. Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos
dentários. Radiologia. Oclusão. Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas
e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas. Restaurações diretas em
dentes anteriores com resinas compostas. Lesões nãocariosas. Restaurações adesivas
diretas. Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo
Inlay/Onlay. Facetas de porcelana. Restaurações de dentes tratados endodonticamente.
Restaurações em dentes fraturados. Materiais odontológicos. Biocompatibilidade dos
materiais dentários. Materiais de moldagem. Gesso. Resinas para restauração.
Amálgama dental. Cimentos odontológicos. Cerâmicas odontológicas. Materiais de
acabamento e polimento. Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica
infantil. Dor em Odontopediatria. Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos.
Terapia endodôntica em dentes decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal
pediátrica. Traumatismo em dentes anteriores. Selantes de fóssulas e fissuras. Doenças
infecciosas de preocupação especial na Odontologia. Avaliação do paciente e proteção
pessoal. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica.
Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Odontologia preventiva e social.
Organização dos serviços de saúde no Brasil. Pacto pela Saúde. Planejamento,
programação e Gestão em saúde. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política
Nacional de Humanização. Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias.
Promoção de Saúde. Sistema de referência e contra referência. Sistema Único de Saúde
(Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990). Sistemas de informação em saúde. Plano de
Gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos. Prevenção e controle de riscos.

INCLUSÃO:
ANEXO III
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020
ATRIBUIÇÃO DO CARGO
ODONTÓLOGO:
Prestar atendimento odontológico aos munícipes, objetivando prevenção, diagnóstico e
tratamento das afecções dos dentes e da boca e melhorar a estética bucal; realizar
exames nos dentes e na cavidade bucal, utilizando aparelhos específicos para verificar a
presença de cáries e outras afecções; priorizar o atendimento a pacientes que
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apresentem quadros de infecção e dor; identificar as afecções quanto à extensão e
profundidade, valendo-se de instrumentos e exames adequados para estabelecer o tipo
de tratamento; efetuar administração de anestésicos, para dar conforto ao paciente e
facilitar o tratamento; efetuar restaurações, extrações, limpeza profilática, selantes,
aplicação de flúor e demais procedimentos necessários; realizar a limpeza profilática
dos dentes e gengivas, extraindo o tártaro para eliminar a instalação de focos de
infecção; substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações ou
coroas protéticas para completar ou substituir o órgão dentário; orientar os pacientes
quanto os cuidados com a higiene bucal; prescrever ou administrar medicamentos para
prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou tratar de infecções da boca e dentes; participar da
equipe multidisciplinar, efetuando treinamentos e desenvolvendo programas e projetos;
registrar os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a
evolução do tratamento; prescrever medicamentos quando necessário; providenciar o
preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades dos serviços prestados;
aconselhar os pacientes quanto aos cuidados de higiene, orientando-os na proteção dos
dentes e gengivas; colaborar com a limpeza e organização de local do trabalho; executar
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

ONDE SE LIA:
6.2. DA PROVA OBJETIVA (Modalidade A) – Serão aplicadas provas de
Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos
de Controlador Interno e Engenheiro Sanitarista/Ambiental, conforme tabela a
seguir:
PASSA-SE A LER:
6.2. DA PROVA OBJETIVA (Modalidade A) – Serão aplicadas provas de
Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos
de Odontólogo, Controlador Interno e Engenheiro Sanitarista/Ambiental, conforme
tabela a seguir:

ONDE SE LIA:
1.2.1. A vaga destina-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por
candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente
Edital, com as seguintes especificações:
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Cargo

Vagas

C. H.
Semanal

Vcto.
Inicial

Habilitação

Tipo de
prova

R$
2.100,00

Portador de Diploma em
Curso Superior em uma
das seguintes áreas:
Engenharia Sanitária ou
Engenharia Ambiental.

Objetiva

(...)
Engenheiro
Sanitarista/
Ambiental

01

20hs

PASSA-SE A LER:
1.2.1. A vaga destina-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por
candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente
Edital, com as seguintes especificações:
C. H.
Vcto.
Tipo de
Cargo
Vagas
Habilitação
Semanal
Inicial
prova
(...)
Portador de Diploma em
Engenheiro
Curso Superior em uma
R$
Sanitarista/
01
40hs
das seguintes áreas:
Objetiva
4.200,00
Ambiental
Engenharia Sanitária ou
Engenharia Ambiental.

INCLUSÃO:

10. DOS RECURSOS
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
(...)
e) No indeferimento do pedido de Pessoa com Deficiência | No período de 31/01 a
03/02/2020.
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ONDE SE LIA:
ANEXO I
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020
CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se
ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da Ameosc.
CRONOGRAMA
DATA
OBSERVAÇÕES
(...)
Publicação do deferimento ou 18/02/2020 A partir das 17h, nos sites:
indeferimento do pedido de
www.ameosc.org.br e
Pessoa com Deficiência – Antes
www.palmasola.sc.gov.br
dos recursos
Prazo de recurso em face do 18/02/2020
Pela internet, no site:
indeferimento do pedido de
www.ameosc.org.br
Pessoa com Deficiência
Publicação do deferimento ou 18/02/2020 A partir das 17h, nos sites:
indeferimento do pedido de
www.ameosc.org.br e
Pessoa com Deficiência – Após os
www.palmasola.sc.gov.br
recursos

PASSA-SE A LER:

ANEXO I
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020
CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se
ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da Ameosc.
CRONOGRAMA
DATA
OBSERVAÇÕES
(...)
Publicação do deferimento ou 03/03/2020 A partir das 17h, nos sites:
indeferimento do pedido de
www.ameosc.org.br e
Pessoa com Deficiência – Antes
www.palmasola.sc.gov.br
dos recursos
Prazo de recurso em face do
04 e
Pela internet, no site:
indeferimento do pedido de 05/03/2020
www.ameosc.org.br
Pessoa com Deficiência
Publicação do deferimento ou 06/03/2020 A partir das 17h, nos sites:
indeferimento do pedido de
www.ameosc.org.br e
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Pessoa com Deficiência – Após os
recursos

www.palmasola.sc.gov.br

As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas.
Gabinete do Prefeito Municipal de Palma Sola SC,
22 janeiro de 2020.

CLEOMAR JOSÉ MANTELLI
Prefeito Municipal

