
 
 
 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA 

CONCURSO PUBLICO 01/2012 
 

EDITAL Nº 02 DE RE-RATIFICAÇÃO  

DO EDITAL 01/2012 

 
O Prefeito do Municipio de Cravolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, faz saber que retifica o edital 
01/2012 datado de 10 de janeiro de 2012, que trata do Concurso Publico, fazendo as seguintes alterações. 
 
No Anexo II – Quadro de vagas – Codigo 22: Auxiliar de Consultório Dentário 
 
Onde se lê:  
Escolaridade Minima exigida: Ensino Medio Completo 
Leia-se: 
Escolaridade Minima exigida: Ensino Medio Completo + Registro no COREN 
 
Do Conteudo Programatico 
Onde se lê: 
CARGO 22: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Regras práticas para organizar o trabalho; 
Eficácia Profissional e administração de tempo; Ambiente e particularidades do trabalho; Escrita Comercial; 
Classificação e uso de Memorandos; Uso de aparelhos de FAX; Técnicas de conversação no telefone; Importância das 
relações humanas; Conceitos de Relações públicas. Métodos de atendimento ao público. Cliente externo e interno. 
Atendimento telefônico e de balcão. Interação com o público interno e externo. Conhecimento da estrutura e do 
funcionamento da administração pública do município: Órgãos, competências. Noções básicas de organização de 
arquivos e fichários; Documentos oficiais, tipos de documentos: Correspondência oficial: conceito, classificação; 
recepção e expedição de correspondência em geral; Protocolo: conceito, sistema de protocolo, recebimento e 
transmissão de mensagens telefônicas. Ética profissional. Cidadania: direitos e deveres do cidadão. O cidadão como 
usuário e contribuinte. Noções de Informática. 
 
Leia-se: 
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos da função de Auxiliar 
de Saúde Bucal; Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente 
para o atendimento; Noções da rotina de um consultório dentário; Noções de arquivos específicos da odontologia: 
fichas de pacientes, radiografias, documentações; Esterilização de materiais;Limpeza e desinfecção do meio de 
trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, 
proporção e manipulação; Preparo de bandeja; Medidas de proteção individual;Noções de microbiologia e 
parasitologia;Doenças transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no 
consultório; Normas de desinfecção e esterilização; Noções de ergonomia aplicados à odontologia. Assistência de 
enfermagem à criança e ao adulto, Procedimentos básicos, administração de medicamentos receitados, vias de 
administração e técnicas, Lei do exercício profissional da enfermagem. 
 
 
As demais disposições do Edital 01/2012 continuam inalteradas. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital de rati-retificação das inscrições. 
 
Cravolândia, 18 de janeiro de 2012. 
 
 

Paulo César Brandão Argolo 
Prefeito Municipal 

 


