PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017
EDITAL COMPLEMENTAR
Nº 001/2017
ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E ALTERAÇÃO NAS
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – ANEXOS II E III.
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 da Prefeitura
Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
considerando a necessidade de alteração do Edital de Abertura, especificamente nos
Anexos II e III, que tratam do Conteúdo Programático e Atribuições dos Cargos,
RESOLVE:
Retificar os anexos II e III, conforme a seguir:
Anexo II
1 - Retirar os textos do conteúdo programático para os cargos de: BIOMÉDICO,
FARMACEUTICO/BIOMÉDICO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, haja vista que
para tais cargos não haverá o processo seletivo:
2 - Acrescentar os textos do conteúdo programático específico para os cargos de
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA e TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL,
conforme segue:
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – Além dos conteúdos de língua
Portuguesa, matemática e conhecimentos gerais, previstos para os cargos de ensino
médio, a prova poderá abordará os seguintes conhecimentos específicos: Organização
no Processo de Trabalho em Ortopedia e Traumatologia. Anatomia e Fisiologia Humana.
Fisiopatologia do Trauma. Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida. Semiologia
Ortopédica. Aparelhos Gessados, Órteses e Próteses Ortopédicas. Trações.
Imagenologia. Noções Técnicas de Ortopedia. Bandagens e Técnicas de Imobilização.
Conhecimentos Básicos do instrumento específico. Fraturas, luxações, contusões,
entorses e ferimentos em geral (procedimentos básicos específicos do técnico). Normas
de Biossegurança
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - Além dos conteúdos de língua Portuguesa, matemática e
conhecimentos gerais, previstos para os cargos de ensino médio, a prova poderá
abordará os seguintes conhecimentos específicos - Formas anatômicas dos dentes,
posições na boca e suas relações recíprocas. Dentições, arcos dentais e maxilas.
Dimensão, função e classificação dos dentes. Notação dentária: convencional e FDI.
Classificação das cavidades do dente. Etiologia da cárie e cronologia da erupção dentária.
Principais patologias da cavidade bucal. Aplicação de métodos de prevenção das doenças
bucais, identificando as substâncias utilizadas. Princípios ergonômicos e da segurança do
trabalho. Funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho, dispositivos
legais que regem o trabalho do profissional de nível médio na área de saúde bucal.
Equipamentos, materiais e instrumental utilizado em uma unidade odontológica.
Montagem de bandejas para atendimento odontológico: exames, dentística, endodontia,
cirurgia, prótese (moldagem), periodontia e outros. Flúor na odontologia.
Anexo III
3
Retirar

as

atribuições

para

os

cargos

de:

BIOMÉDICO,

FARMACEUTICO/BIOMÉDICO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, haja vista que
para tais cargos não haverá o processo seletivo;
4 Acrescentar as atribuições para os cargos de TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO
ORTOPÉDICA e TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA - Confeccionar e retirar aparelhos
gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material
convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executar imobilizações com uso de
esparadrapo e talas digitais (imobilizações para os dedos). Preparar e executar trações
cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas
manobras de redução manual. Preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro
cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução manual,
punções e infiltrações. Comunicar-se oralmente e por escrito, com os usuários e
profissionais de saúde. Executar os registros necessários para fins de controle e
estatística, além do preenchimento dos formulários necessários.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção,
prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a
indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas
competências técnicas e legais;
Canarana, 24 de Janeiro de 2017.

Elaine Noeli Elsenbach
Presidente da Comissão Organizadora
do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017.

