PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA – SC
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL PMI/CERSP/CP No 01/2020
ERRATA 03
A Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal - CERSP - da Prefeitura Municipal de
Imbituba, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto Municipal PMI nº 65
de 30 de abril de 2008, torna pública a Errata 03 ao edital PMI/CERSP/CP No 01/2020.
Edital de abertura
Onde se lê:
5.5.4. Em qualquer situação de isenção os candidatos deverão enviar o formulário identificado
como Anexo V, devidamente preenchido, comprovante de pré-inscrição (boleto) juntamente com os
demais comprovantes para o escritório regional do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração
Municipal, Rua Antônio Cândido de Figueiredo, 39 – CEP 89035-310, Bairro Vila Nova – BlumenauSC, com postagem no período de 04 a 13 de março de 2020.
5.6. A organização do Concurso deliberará sobre o pedido de isenção com suporte na
documentação apresentada pelo candidato e publicará no endereço eletrônico do IBAM
(www.ibam-concursos.org.br) a relação dos pedidos deferidos e indeferidos até o dia 24/03/2020.
(...)
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. (...)
10.2. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a critério
da Administração Municipal.

Leia-se:
5.5.4. Em qualquer situação de isenção os candidatos deverão enviar o formulário identificado
como Anexo V, devidamente preenchido, comprovante de pré-inscrição (boleto) juntamente com os
demais comprovantes para o escritório regional do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração
Municipal, Rua Antônio Cândido de Figueiredo, 39 – CEP 89035-310, Bairro Vila Nova – BlumenauSC, com postagem no período de 01 a 10 de junho de 2021.
5.5.4.1. Este novo prazo é para os inscritos após a reabertura. Aqueles que já enviaram os
documentos na primeira fase de inscrições já tiveram seu pedido de isenção analisados e estes
terão validade nesta fase do processo.
5.6. A organização do Concurso deliberará sobre o pedido de isenção com suporte na
documentação apresentada pelo candidato e publicará no endereço eletrônico do IBAM
(www.ibam-concursos.org.br) a relação dos pedidos deferidos e indeferidos até o dia 22/06/2021.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. (...)
11.2. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a critério
da Administração Municipal.

Anexo I
Inclua-se:
CÓDIGO

CARGO

29

ODONTÓLOGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

VAGAS

JONADA
SEMANAL

Diploma de graduação em
Odontologia e comprovante de
registro no CRO

01 + CR

40h

VENCIMENTOBASE
2.251,41

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
Executar exames clínicos para fins de levantamento epidemiológico; realizar procedimentos clínicos; realizar
procedimentos coletivos; fluorterapia e aplicação de selantes; atividades educativas e procedimentos
periodontais; adequação de meio bucal; restauração, exodontia e procedimentos de urgência; procedimento
cirúrgico eletivo (ambulatorial); encaminhamento e orientação de usuários a outros níveis de especialização;
planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; Outras atividades
concernentes a área odontológica.
Anexo III
ODONTÓLOGO
1. Epidemiologia em saúde bucal: princípios e dados do relatório do Projeto SB Brasil; 2. Políticas de Saúde
Bucal: Brasil Sorridente – Política Nacional de Saúde Bucal; 3.Saúde bucal coletiva: Cariologia– Aplicações
Clínicas, prevenção; 4. Dentística restauradora: Técnicas e materiais restauradores: amálgama, resina
composta e ionômero de vidro – propriedades e indicações; 5.Endodontia: Diagnóstico e tratamento das
alterações pulpares; 6.Periodontia: periodonto, exame periodontal, anatomia e noções clínicas; 7.Cirurgia:
exodontia – técnicas. Saúde Pública: Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias. Promoção de
Saúde. Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos. Prevenção e controle de riscos.
Caderno de Atenção Básica /número 17.

Permanecem inalterados os demais itens.

Prefeitura Municipal de Imbituba, 26 de maio de 2021.

Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal (CERSP)

