PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA – SC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL PMI/CERSP/PSP No 01/2016
ERRATA 01
A Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal - CERSP da Prefeitura Municipal
de Imbituba, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, pelo decreto 65, de 30 de abril de 2008,
torna público ERRATA 01.
Anexo III
ONDE SE LÊ:
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL
Dentição decídua. Uso de fluoretos. Dieta e saúde bucal. Promoção de saúde bucal. Equipe de
saúde bucal. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia. Doenças periodontais. Cárie
dentária. Risco de cárie dentária. Biossegurança no consultório odontológico, prevenção e
controle de riscos. Aspectos éticos na prática odontológica. Prevenção das doenças periodontais.
Educação e motivação em saúde bucal. Prevenção das doenças bucais. Bioética e odontologia.
Anatomia dental. Identificação dos dentes. Arquitetura da maxila e da mandíbula. Anatomia da
cavidade bucal; Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. Ações de
saúde bucal em uma unidade de saúde da família. Importância da coleta de informações do
usuário e documentação. Manutenção preventiva de equipamento odontológico e gerenciamento
de resíduos em serviços odontológicos. Radiologia aplicada na odontologia. Técnicas
radiográficas em odontologia. (específico para THDs). Aspectos epidemiológicos e sociais das
doenças bucais.
LEIA-SE:
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL
Dentição decídua. Uso de fluoretos. Dieta e saúde bucal. Promoção de saúde bucal. Equipe de
saúde bucal. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia. Doenças periodontais. Cárie
dentária. Risco de cárie dentária. Biossegurança no consultório odontológico, prevenção e
controle de riscos. Aspectos éticos na prática odontológica. Prevenção das doenças periodontais.
Educação e motivação em saúde bucal. Prevenção das doenças bucais. Bioética e odontologia.
Anatomia dental. Identificação dos dentes. Arquitetura da maxila e da mandíbula. Anatomia da
cavidade bucal; Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. Ações de
saúde bucal em uma unidade de saúde da família. Importância da coleta de informações do
usuário e documentação. Manutenção preventiva de equipamento odontológico e gerenciamento
de resíduos em serviços odontológicos. Radiologia aplicada na odontologia. Técnicas
radiográficas em odontologia. (específico para THDs). Aspectos epidemiológicos e sociais das
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doenças bucais. Financiamento e participação social no SUS. História das Políticas de Saúde no
Brasil. Níveis de Prevenção, de atenção e de aplicação. Caderno de Atenção Básica nº 17. Ciclos
de vida na saúde bucal. Doenças transmissíveis e não transmissíveis.
Permanecem inalterados os demais itens.
Prefeitura Municipal de Imbituba, 22 de novembro de 2016.
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