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ANEXO I 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
I - realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos 
e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;II 
proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados;III 
preparar e organizar instrumental e materiais necessários;IV 
auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos;V 
manutenção e conservação dos eq
agenda clínica;VII - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USF. 
 
 
MÉDICO PSF 
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do 
corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, 
estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com arespectiva 
prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da 
saúde e bem estar da população; Receber e examinar os pacientes de sua 
especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames 
complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; 
Analisar e interpretar resultados de exames dive
Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico Prescrever medicamentos, 
indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; Prestar 
orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou 
saúde; Anotar e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes 
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios 
de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; Atender 
determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários 
próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e doenças de natureza não
vacinação, orientando a seleçã
prevenir moléstias transmissíveis; Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou 
traumatológicas; Emitir atestados e laudos para admissão ou nomeação de 
empregados, concessão de licenças, abono de faltas e 
e organização do local de trabalho; Efetuar outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato.
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos 

e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;II 
à esterilização de materiais e instrumentos utilizados;III 

preparar e organizar instrumental e materiais necessários;IV - instrumentalizar e 
auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos;V 
manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;VI 

acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; eVIII 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do 
corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, 
estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com arespectiva 
prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da 
saúde e bem estar da população; Receber e examinar os pacientes de sua 

auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames 
complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; 
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de laboratório, 
Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico Prescrever medicamentos, 
indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; Prestar 
orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou 
saúde; Anotar e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes 
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios 
de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; Atender 

terminações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários 

ndo os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; Participar de programas de 
vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para 
prevenir moléstias transmissíveis; Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou 
traumatológicas; Emitir atestados e laudos para admissão ou nomeação de 
empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Colaborar na limpeza 
e organização do local de trabalho; Efetuar outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos 
e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;II - 

à esterilização de materiais e instrumentos utilizados;III - 
instrumentalizar e 

auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos;V - cuidar da 
uipamentos odontológicos;VI - organizar a 

acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando 

eVIII - participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do 
corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o 
estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com arespectiva 
prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da 
saúde e bem estar da população; Receber e examinar os pacientes de sua 

auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames 
complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; 

rsos, tais como de laboratório, 
Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico Prescrever medicamentos, 
indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; Prestar 
orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a 
saúde; Anotar e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes 
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios 
de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; Atender 

terminações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários 

ndo os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças 

ocupacionais; Participar de programas de 
o da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para 

prevenir moléstias transmissíveis; Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou 
traumatológicas; Emitir atestados e laudos para admissão ou nomeação de 

outros; Colaborar na limpeza 
e organização do local de trabalho; Efetuar outras atividades correlatas ao cargo 
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ANEXO II 
 
SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise e interpretação de texto 
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão siláb
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
 
MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação 
lógica, argumentos válidos.
 
CONHECIMENTOS GERAIS
História do Município de 
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 
histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro.
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
 
MÉDICO 
Sistema Único de Saúde 
criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 
relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 
Elaboração em equipe do per
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em 
saúde. Implementação do sistema de referência e contra
notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecci
Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. 
Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na 
Atenção Básica. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política 
de saúde mental – Reforma Psiquiátrica.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; 
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 

onotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação 
lógica, argumentos válidos. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
História do Município de Brasilândia do Sul e do Estado do Paraná
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 

geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 

lvimento urbano brasileiro. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da 
criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 
relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 
Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em 
saúde. Implementação do sistema de referência e contra-referência. Doenças de 
notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente 
Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. 
Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na 

ão Básica. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política 
Reforma Psiquiátrica. 
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(compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 

ica; Ortografia Oficial; 
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 

onotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação 

Paraná. Noções gerais 
segurança e ecologia com as 

diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 

atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 

SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da 
criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 
relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 

fil epidemiológico e das estratégias de ação para a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em 

referência. Doenças de 
osas. Doença Sexualmente 

Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. 
Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na 

ão Básica. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política 
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MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
ideia central defendida pelo 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; 
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empr
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual
 
MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação 
lógica, argumentos válidos.
 
CONHECIMENTOS GERAIS
História do Município de 
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntament
histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro.
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO D
Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação 
para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças 
bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo 
humano. Principais probl
Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não 
transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e 
ética profissional. Organização do ambiente de tra
Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de 
equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de 
instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço f
postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, 
cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em 
Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em 
Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: 
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Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; 
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação 
rgumentos válidos. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
História do Município de Brasilândia do Sul e do Estado do Paraná
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 

geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação 

para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças 
bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo 
humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. 
Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não 
transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e 
ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e 
Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de 
equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de 
instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço f
postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, 
cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em 
Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em 

pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: 
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Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
autor; argumentação; elementos de coesão; 

inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; 

egos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação 

Paraná. Noções gerais 
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 

e com suas vinculações 
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 

atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 

doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação 
para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças 
bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo 

emas de saúde da população e meios de intervenção. 
Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não 
transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e 

balho. Equipamentos e 
Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de 
equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de 
instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, 
postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, 
cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em 
Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em 

pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: 
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nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. 
Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, 
índices, fisiologia, patogenia, meios
controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença 
periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles 
transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevençã
patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa 
Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.
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nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. 
Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, 
índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu 
controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença 
periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, 
transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das 
patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa 
Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.
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