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Garuva

PREFEITURA

RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 02/2016
RETIFICAÇÃO 01
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 02/2016
EDITAL DE ABERTURA

O Prefeito Municipal de Garuva, José Chaves, no uso de suas atribuições e a vista do contido no art. 37 da Constituição Federal, e na Lei 
-

do ao provimento dos empregos públicos municipais para o cargo temporário de Odontólogo para atuar na Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho � CLT, Lei Complementar 001/1998 e Lei Complementar nº 045/2009, cujo certame 
observará o disposto e normas contidas neste edital.

1 - São requisitos básicos para ingresso no serviço público:
- Nacionalidade brasileira
- Idade mínima de dezoito anos
- Quitação com as obrigações eleitorais e militares
- Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo
- Aptidão física e mental
2 - Quadro de Empregos Públicos Municipais objeto do Processo Seletivo:

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO

Odontólogo 01 110h* R$2.519,11
Diploma de Conclusão do Curso Superior em 
Odontologia;
Registro no CRO/SC.

* Podendo ser estendido para 220h de acordo com a necessidade desta Prefeitura.

2.1 Atribuições Gerais do Emprego 
Odontólogo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar serviços odontológicos, preventivos e curativos aos munícipes. Desenvolver programas de saúde bucal da 
comunidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA � Responsabilidades e Atribuições:

- Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambu-
latoriais;
- Prestar atendimento dentário primário, removendo cáries, placas,, tártaros, realizando restaurações em amálgama e resina composta, 

e prevenção da saúde bucal do paciente.
- Desenvolver e implantar programas de prevenção da saúde bucal, ministrando palestras em escolas para pais e alunos, quanto a escova-

visando uma melhora da saúde bucal da população no futuro.
- Realizar levantamentos estatísticos, quanto a atendimentos prestados, dentes cariados perdidos e obturados, tipos de atendimento, acei-
tação do serviço e outros, para um melhor conhecimento da atuação nos bairros e escolas, bem como para um melhor planejamento de 
ação na área de saúde bucal.
- Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento 
do usuário e o segmento do tratamento.

3. Da Regulamentação das Inscrições
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 16 de junho de 2016 a 22 de junho de 2016 das 08 horas às 12 horas e das 13h30 horas 
às 17 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Eugenio Avanci nº 656, Centro, Garuva/SC. As inscrições deverão ser efetuadas 
pessoalmente pelo candidato. O candidato que apresentar declarações e documentos falsos será eliminado do processo seletivo.

3.2 Da Inscrição dos Candidatos à Vaga de Odontólogo
No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 
-Carteira de Identidade, 
-CPF, 
-Comprovante de Residência, 
-01 foto 3x4 
-Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação em Odontologia 
-Fotocópia Autenticada da Carteirinha de Registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Santa Catarina.

4. Da Homologação das Inscrições
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4.1. A lista das Inscrições será divulgada no site www.garuva.sc.gov.br, no mural da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, 
no dia 23 de junho de 2016. 

5. Do Preenchimento das Vagas
5.1 Da Formação de Cadastro Reserva 
Os candidatos aprovados para o emprego formarão um cadastro reserva cuja admissão estará condicionada à liberação de vagas futuras e 

5.2 Da Validade

resultado, podendo ser prorrogado por igual período.

5.3 Validade do Contrato
O contrato será por tempo determinado, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Garuva, podendo ser prorrogado por 
no máximo dois anos.

6. Dos Critérios de Seleção
6.1 Para o cargo de Odontólogo de Saúde da Família
6.1.1 Será realizada prova teórica;
6.2.1 A prova teórico-objetiva será constituída de 20 (vinte) questões, elaboradas com base nos programas contidos no Anexo I. O candi-
dato terá 2:00 h (duas horas) para a resolução da prova.
6.2.2 As questões da prova teórico-objetiva serão de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 1 (uma) única resposta 
correta.

6.2.4 A prova escrita será realizada no dia 27 de junho de 2016 das 19:00 às 21:00 horas na Escola de Educação Básica Carmem Seara 
Leite, localizada à Rua Papa João XXIII, 60 � Centro � Garuva.
6.2.5 O ingresso na sala de provas será permitido somente ao candidato que apresentar documento de identidade e segunda via do com-
provante de inscrição.
6.2.6 O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o reconhecimento do 
candidato.
6.2.7 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo 
de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máxi-
mo, trinta (30) dias.
6.2.8 O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de meia hora, munido de documento de identidade, 

6.2.9 Ao entrar na sala de realização de prova o candidato não poderá manusear e/ou consultar nenhum tipo de material.
6.2.10 O tempo de permanência na sala de prova é de, no máximo, 2:00 h (duas horas) a partir do horário de início da prova. Os dois últimos 
candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata de sala.

7. Da Avaliação e da Aprovação
7.1. A prova teórico-objetiva constará de 20 (vinte) questões objetivas, sendo que cada questão valerá 0,5 (meio) ponto. 

7.3. Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem o número mínimo de 10 (dez) questões de acertos nos conteúdos, obtendo 

7.4. O gabarito da prova será divulgado no dia 28 de junho de 2016 no site www.garuva.sc.gov.br, no mural da Prefeitura Municipal e da 
Secretaria Municipal de Saúde.

8. Dos Recursos e Pedidos de Revisão do Gabarito da Prova Teórico-objetiva 

nº 02/2016, no dia 29 de junho de 2016, e protocolados na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Eugenio Avanci, nº. 656 - Centro no horário 
das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:00h.

www.garuva.sc.gov.br, no mural da Prefeitura Municipal e 
da Secretaria Municipal de Saúde.

10. Do Preenchimento dos Empregos Públicos

10.2. O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de vaga no quadro de emprego público municipal, regrados pelo regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho � CLT, Lei Complementar 001/1998 e Lei Complementar 45/2009.

-
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11. DA CONTRATAÇÃO 
11.1. No ato da contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
- Fotocópia da Carteira de Identidade;
- Fotocópia de CPF;
- Fotocópia da Carteira de Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO�SC);
- Fotocópia do título de eleitor;
- Carteira de Trabalho;
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Diploma de Graduação em Odontologia;

- Atestado Médico (físico e mental);
- Comprovante de residência;

- PIS/PASEP;
- 01 foto 3x4.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

nº 062 de 15 de junho de 2016.

Garuva, 15 de junho de 2016.
Vanessa Marilyng Backes Nagel
Presidente da Comissão

Portaria nº 062, de 15 de junho de 2016

ANEXO 1

PROVA TEÓRICA - ODONTÓLOGO

Língua Portuguesa

Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal 

Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospi-
talar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica 

-
tamentos 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 periodontopa-
tias. Odontopediatria e ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. 
Dentística. Halitose. Controle de infecções e a prática odontológica. Interações medicamentosas. A psicologia da dor - aspectos de interesse 

das enfermidades da cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal. Regulamentação das normas de Biossegurança em 
odontologia. Ética odontológica.
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 02/2016 

EDITAL DE ABERTURA 

  

O Prefeito Municipal de Garuva, José Chaves, no uso de suas atribuições e a vista do contido 

no art. 37 da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 045/2009, torna público que 

estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado 02/2016 

destinado ao provimento dos empregos públicos municipais para o cargo temporário de 

Odontólogo para atuar na Estratégia de Saúde da Família (ESF), pelo regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, Lei Complementar 001/1998 e Lei Complementar nº 045/2009, 

cujo certame observará o disposto e normas contidas neste edital. 

 

 1 - São requisitos básicos para ingresso no serviço público: 

 Nacionalidade brasileira 

 Idade mínima de dezoito anos 

 Quitação com as obrigações eleitorais e militares 

 Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo 

 Aptidão física e mental 

2 - Quadro de Empregos Públicos Municipais objeto do Processo Seletivo: 

CARGO VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO HABILITAÇÃO EXIGIDA 

PARA O CARGO 

 

Odontólogo 

 

01 

 

110h* 

 

R$2.519,11 

Diploma de Conclusão do 

Curso Superior em 

Odontologia; 

Registro no CRO/SC. 

* Podendo ser estendido para 220h de acordo com a necessidade desta Prefeitura. 
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2.1 Atribuições Gerais do Emprego  

Odontólogo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar serviços odontológicos, preventivos e curativos aos 

munícipes. Desenvolver programas de saúde bucal da comunidade. 

DESCRIÇÃO DETALHADA – Responsabilidades e Atribuições: 

- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento 

e a programação em saúde bucal; 

- Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 

- Prestar atendimento dentário primário, removendo cáries, placas,, tártaros, realizando 

restaurações em amálgama e resina composta, exodontias – quando houver indicações, 

profilaxias e aplicação de flúor, fornecendo orientações sobre higiene bucal, para 

restabelecimento e prevenção da saúde bucal do paciente. 

- Desenvolver e implantar programas de prevenção da saúde bucal, ministrando palestras 

em escolas para pais e alunos, quanto a escovação, bochecho, práticas de higiene e outros, 

realizando evidenciação de placa, aplicação de selantes e flúor, distribuindo escovas de 

dentes, visando uma melhora da saúde bucal da população no futuro. 

- Realizar levantamentos estatísticos, quanto a atendimentos prestados, dentes cariados 

perdidos e obturados, tipos de atendimento, aceitação do serviço e outros, para um melhor 

conhecimento da atuação nos bairros e escolas, bem como para um melhor planejamento 

de ação na área de saúde bucal. 

- Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, 

mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do 

tratamento. 
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- Realizar atendimento especializado, em endodontia, radiologia, reabilitação de fissurados 

de lábio palatal, atendimento de excepcionais, próteses e ortodontia, participando de 

equipe multidisciplinar, a fim de promover o melhoramento do quadro em que se encontra 

o paciente. 

 

3. Da Regulamentação das Inscrições 

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 16 de junho de 2016 a 22 de junho de 2016 

das 08 horas às 12 horas e das 13h30 horas às 17 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, 

sito à Rua Eugenio Avanci nº 656, Centro, Garuva/SC. As inscrições deverão ser efetuadas 

pessoalmente pelo candidato. O candidato que apresentar declarações e documentos falsos 

será eliminado do processo seletivo. 

 

3.2 Da Inscrição dos Candidatos à Vaga de Odontólogo 

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:  

-Carteira de Identidade,  

-CPF,  

-Comprovante de Residência,  

-01 foto 3x4  

-Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação em Odontologia  

-Fotocópia Autenticada da Carteirinha de Registro no Conselho Regional de Odontologia do 

Estado de Santa Catarina. 
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4. Da Homologação das Inscrições 

4.1. A lista das Inscrições será divulgada no site www.garuva.sc.gov.br, no mural da 

Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 23 de junho de 2016.  

 

5. Do Preenchimento das Vagas 

5.1 Da Formação de Cadastro Reserva  

Os candidatos aprovados para o emprego formarão um cadastro reserva cuja admissão 

estará condicionada à liberação de vagas futuras e ao prazo de validade deste Processo 

Seletivo Público Simplificado. 

  

5.2 Da Validade 

Este Processo Seletivo Público Simplificado terá validade de 2 (dois) anos a contar da data de 

publicação do Edital de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual 

período. 

 

6. Dos Critérios de Seleção 

6.1 Para o cargo de Odontólogo de Saúde da Família 

6.1.1 Será realizada prova teórica; 

6.2.1 A prova teórico-objetiva será constituída de 20 (vinte) questões, elaboradas com base 

nos programas contidos no Anexo I. O candidato terá 2:00 h (duas horas) para a resolução 

da prova. 

6.2.2 As questões da prova teórico-objetiva serão de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas (A, B, C, D e E) e 1 (uma) única resposta correta. 

http://www.garuva.sc.gov.br/
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6.2.3. Será responsabilizado criminalmente aquele que fraudar o presente Processo Seletivo 

Público Simplificado. 

6.2.4 A prova escrita será realizada no dia 27 de junho de 2016 das 19:00 às 21:00 horas na 

Escola de Educação Básica Carmem Seara Leite, localizada à Rua Papa João XXIII, 60 – Centro 

– Garuva. 

6.2.5 O ingresso na sala de provas será permitido somente ao candidato que apresentar 

documento de identidade e segunda via do comprovante de inscrição. 

6.2.6 O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições de uso, inviolado e 

com foto que permita o reconhecimento do candidato. 

6.2.7 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 

no máximo, trinta (30) dias. 

6.2.8 O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 

meia hora, munido de documento de identidade, caneta tipo esferográfica, com tinta azul 

ou preta. 

6.2.9 Ao entrar na sala de realização de prova o candidato não poderá manusear e/ou 

consultar nenhum tipo de material. 

6.2.10 O tempo de permanência na sala de prova é de, no máximo, 2:00 h (duas horas) a 

partir do horário de início da prova. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de 

prova ao mesmo tempo, assinando a ata de sala. 

  

7. Da Avaliação e da Aprovação 

7.1. A prova teórico-objetiva constará de 20 (vinte) questões objetivas, sendo que cada 

questão valerá 0,5 (meio) ponto.  
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7.2. Serão cinco questões de língua portuguesa e quinze questões de conhecimento 

específico (conforme Anexo I). 

7.3. Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem o número mínimo de 10 

(dez) questões de acertos nos conteúdos, obtendo nota final mínima de 5 (seis) pontos na 

prova teórico-objetiva. 

7.4. O gabarito da prova será divulgado no dia 28 de junho de 2016 no site 

www.garuva.sc.gov.br, no mural da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde. 

7.5. Para efeito de desempate serão considerados os critérios de idade e número de filhos. O 

candidato mais idoso precederá o mais novo. Havendo empate neste critério o candidato 

que tiver mais filhos menores de 18 anos ou incapazes prevalecerá sobre o outro. 

Permanecendo o empate, aquele que obtiver maior pontuação na prova de conhecimentos 

específicos, prevalecerá. 

  

8. Dos Recursos e Pedidos de Revisão do Gabarito da Prova Teórico-objetiva  

8.1. Os pedidos de revisão do gabarito da prova teórico-objetiva deverão ser encaminhados 

à Comissão de Processo Seletivo Simplificado nº 02/2016, no dia 29 de junho de 2016, e 

protocolados na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Eugenio Avanci, nº. 656 - Centro no 

horário das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:00h. 

  

9. Da Classificação Final 

9.1. A Classificação final para será divulgada no dia 30 de junho de 2016 no site 

www.garuva.sc.gov.br, no mural da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde. 

9.2. A Prefeitura Municipal de Garuva não fornecerá, aos candidatos aprovados, atestado ou 

certificado de participação ou classificação no Processo Seletivo Simplificado. 

  

http://www.garuva.sc.gov.br/
http://www.garuva.sc.gov.br/
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10. Do Preenchimento dos Empregos Públicos 

10.1. A Prefeitura de Garuva reserva-se o direito de chamar os candidatos aprovados no 

Processo Seletivo Público Simplificado de acordo com as respectivas ordens de classificação.  

10.2. O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de vaga no quadro de 

emprego público municipal, regrados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, Lei Complementar 001/1998 e Lei Complementar 45/2009. 

10.3. No caso de desistência definitiva, o candidato será automaticamente excluído do 

cadastro de candidatos do respectivo Processo Seletivo Público Simplificado. 

  

11. DA CONTRATAÇÃO  

11.1. No ato da contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 Fotocópia da Carteira de Identidade; 

 Fotocópia de CPF; 

 Fotocópia da Carteira de Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO–SC); 

 Fotocópia do título de eleitor; 

 Carteira de Trabalho; 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Diploma de Graduação em Odontologia; 

 Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

 Fotocópia da carteira de vacinação do(s) filho(s) menores de 14 anos;  

  Atestado Médico (físico e mental); 

 Comprovante de residência; 
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 Certificado de Reservista (sexo masculino); 

 PIS/PASEP; 

 01 foto 3x4. 

                   

 12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão examinadora, criada especificamente 

para este processo seletivo através da Portaria nº 062 de 15 de junho de 2016. 

 

Garuva, 15 de junho de 2016. 

 

 

Vanessa Marilyng Backes Nagel 

Presidente da Comissão 

 

Portaria nº 062, de 15 de junho de 2016 
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ANEXO 1 

  

PROVA TEÓRICA - ODONTÓLOGO 

  

Língua Portuguesa 

  

 Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 

pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 

relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 

parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 

  

Conhecimentos Específicos  

  

Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 

Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. 

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. 
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Halitose. Controle de infecções e a prática odontológica. Interações medicamentosas. 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. 


