
Estado do Ceara 
Pref eitura Municipal de Brejo Santo 

EDITAL DE SELE<;AO PUBLICA SIMPLIFICADA NQ 006/2021-SESA (RETIFICA<;AO) 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO SANTO (CE), situada na Rua Jose Matias 

Sampaio, 365 - Centro, Brejo Santo - CE, representada neste ato pelo Sra. Secretaria Municipal 
GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL, torna publico a retificacao do edital do Processo de 

Selecao Publica Simplificada, visando a contratacao ternporaria de Servidores para 
preenchimento de vagas do Quadro de Pessoa! da Secretaria Municipal de Saude para integrar 
Programa de Saude da Famflia e Centro de Especialidades Odontol6gicas. 

CONSIDERANDO a decisao liminar exarada nos autos do processo nQ 0801738-20.2021.4.05.8102 

pelo d. Juizo da 16il Vara da Secao judiciaria do Estado do Ceara, na parte que nao foi suspensa pelo 

e. Tribunal Regional Federal da 511 Regiao, determinando o reajuste da carga horaria dos 

Odont6logos em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal 3999 /61; 

O Subitem 3.1 do edital 006/2021 passa a vigorar com a seguinte redacao: 

3.1- QUANTITATIVO DE VAGAS, CARGA HORARIA, REMUNERA<;AO E ATRIBUI<;OES 

Cargo Quant. Vagas Cadastro de Carga horaria Vencimento 

reserva (R$) 

Cirurgiao 01 01 20 h 1.952,77 

dentista 

periodontista 

Cirurgiao 04 02 20 h 1.952,77 

dentista 

endodontista 

Cirurgiao 03 03 20 h 1.952,77 

dentista PNE 

Cirurgiao 04 04 20 h 1.952,77 

dentista cirurgia 
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oral menor 

Cirurgiao 02 02 20 h 1.952,77 
dentista 

radiologia 

Odont6Iogo PSF 04 04 20h 1.952,77 

OBS: As vagas constantes no cadastro de reserva serao para preenchimento de necessidades futuras 
caso haja carencia por parte da adrninistracao. 

CIRURGIA.O DENTISTA PERIODONTISTA: Exercer as atribuicoes dispostas na legislacao especffica 

da profissao de Odont6logo Cirurgiao Periodontista; Desenvolver avaliacao diagn6stica e 

planejamento do tratamento; avaliacao da influencia da doenca periodontal em condicoes 

sisternicas: controle dos agentes etiol6gicos e fatores de risco das doencas dos tecidos de suporte e 

circundantes dos dentes e dos seus substitutos; procedimentos preventives, clfnicos e cirurgicos 

para regeneracao dos tecidos periodontais e Peri-implantares; planejamento e instalacao de 

implantes e restituicao das estruturas de suporte, enxertando materiais naturais e sinteticos: e, 

procedimentos necessaries a manutencao de saude: 

CIRURGIAO DENTIST A ENDODONTISTA: Exercer as atribuicoes dispostas na Legislacao especffica 

da profissao de Odont6logo Cirurgiao Endodontista; Realizar procedimentos conservadores da 

vitalidade pulpar; procedimentos cirurgicos no tecido e na cavidade pulpares; procedimentos 

cirurgicos para endodonticos: e tratamentos dos traumatismos dentarios: 

CIRURGIA.O DENTIST A PNE: Exercer as atribuicoes dispostas na Legislacao especffica da profissao 

de Odont6logo Cirurgiao Especialista em pacientes com necessidades especiais; prestar atencao 

odontol6gica aos pacientes com graves disturbios de comportamento, emocionalmente 

perturbados; prestar atencao odontol6gica aos pacientes que apresentam condicoes incapacitantes, 

ternporarias ou definitivas a nfvel ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; e, aprofundar estudos e 

prestar atencao aos pacientes que apresentam problemas especiais de saude com repercussao na 

boca e estruturas anexas; 
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CIRURGIAO DENTISTA CIRURGIA ORAL MENOR: Exercer as atribuicoes dispostas na Legislacao 
especffica da profissao de Odont6logo Cirurgiao: Diagnosticar e tratar cirurgicamente e 

coadjuvantemente as doencas, traumatismos, les6es e anomalias congenitas ou adquiridas do 

aparelho mastigat6rio; realizar bi6psia de les6es; tratamento de infeccoes: erupcao cirurgica, 
reimplantacao e transplantes de dentes; cirurgia pre-protetica: cirurgia pre e p6s-ortodontia; 
tratamento cirurgico dos cistos, de doencas das glandulas salivares. 

CIRURGIAO DENTISTA RADIOLOGIA: Exercer as atribuicoes dispostas na Legislacao especffica da 

profissao de Odont6logo para obtencao, interpretacao e emissao de laudo das imagens de estruturas 

buco-maxilo-faciais e anexas obtidas, por meio de: radiografia convencional, digitalizada, subtracao, 

tomografia convencional e computadorizada, ressonancia magnetica, ultrassonografia, e outros; e 

auxiliar no diagn6stico, para elucidacao de problemas passfveis de solucao, mediante exames pela 

obtencao de imagens e outros. 

ODONTOLOGO-PSF: I - Realizar a atencao em saude bucal (promocao e protecao da saude, 

prevencao de agravos, diagn6stico, tratamento, acompanhamento, reabilitacao e manutencao da 

saude) individual e coletiva a todas as farnilias, a indivfduos e a grupos especfficos, atividades em 

grupo na UBS e, quando indicado ou necessario, no dornicilio e/ou nos demais espacos cornunitarios 

(escolas, associacoes entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e 

em conformidade com protocolos, diretrizes clfnicas e terapeuticas, bem como outras normativas 

tecnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as 

disposicoes legais da profissao: II - Realizar diagn6stico com a finalidade de obter o perfil 

epidemiol6gico para o planejamento e a prograrnacao em saude bucal no territ6rio; Ill - Realizar os 

procedimentos elf nicos e cirurgicos da AB em saude bu cal, incluindo atendimento das urgencias, 

pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases elf nicas de moldagem, 

adaptacao e acompanhamento de pr6teses dentarias ( elementar, total e parcial removfvel); IV - 

Coordenar e participar de acoes coletivas voltadas a prornocao da saude e a prevencao de doencas 

bucais; V - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a saude com os demais 

membros da equipe, buscando aproximar saude bucal e integrar acces de forma multidisciplinar; VJ 

- Realizar supervisao do tecnico em saude bucal (TSB) e auxiliar em saude bucal (ASB); VII - 

Planejar, gerenciar e avaliar as acoes desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros 

membros da equipe; VIII - �-eali�a�.:�trati�c:,::_::_risco-� �l�b::�r piano de c:w as 
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pessoas que possuem condicoes cr6nicas no territ6rio, junta aos demais membros da equipe; e IX - 

Exercer outras atribuicoes que sejam de responsabilidade na sua area de atuacao, 

Brejo Santo - CE, 21 de janeiro de 2022. 

GLAU�IA_NE.TORRES NEVES QUENTAL 

Secretaria Municipal de Saude 

_ .. ,. �,, ...... -- ..... , .. : ------· .......... ---·--- 


