Município de Machado
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO I
Quadro de Cargo/Especialidade, Vaga, Escolaridade, Carga Horária e Vencimento
ESCOLARIDADE
VENCIMENTO
E OUTROS
CARGA
BÁSICO
CÓDIGO
CARGO
VAGAS
REQUISITOS
HORÁRIA
MENSAL
PARA O
SEMANAL
(R$)
PROVIMENTO
CIRURGIÃO
DENTISTA
01
Ensino Superior em
(Lei
Odontologia e
40 horas
Municipal n°
2
R$ 3.853,21
registro no órgão
semanais
2.456 de 02 de
competente
abril de 2012,
art. 4°, VI, b)
AUXILIAR
EM SAÚDE
Ensino médio, curso
BUCAL
de Auxiliar em
(Lei
40 horas
02
2
Saúde Bucal e
R$ 1.673,38
Municipal n°
semanais
registro no órgão
2.456 de 02 de
competente
abril de 2012,
art. 4°, VI, b
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ANEXO II
EDITAL Nº 001/2018
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Das Atribuições Gerais:
1 –Cirurgião Dentista: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e
proceder a adontologia profilática. 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; realizar a atenção integral em saúde bucal
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e
manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos
específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; encaminhar e orientar
usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização
pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; coordenar e participar de ações
coletivas voltadas à promoção da saúde e a prevenção de doenças bucais; 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;
contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do TSB, ASB e ESF; realizar
supervisão técnica do TSB e ASB; participar do processo de territorialização e mapeamento
da área de atuação da Equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos,
inclusive aqueles relativos a trabalho, e da atualização contínua dessas informações,
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o cuidado em
saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito na unidade de saúde, no domicílio e
nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário;
realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da
atenção por meio da realização de ações de promoção de saúde, prevenção de agravos e
curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações
programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos
de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a
escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar-se pela
população adstrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de
atenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e
avaliações das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a
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mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar
parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a
equipe, sob coordenação da SMS; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas
nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente
e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
2- Auxiliar em Saúde Bucal: Desenvolver suas ações de Auxiliar de Saúde Bucal, nos
espaços das unidades de saúde e no domicílio/comunidade. Realizar ações de promoção e
prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local
e protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e a esterilização de materiais e
instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais necessários;
instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o TSB nos procedimentos clínicos; cuidar
da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; organizar a agenda clínica;
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; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da USF; participar do processo de territorialização e mapeamento da área de
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive
aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as
situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o cuidado em saúde da
população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar
ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por
meio da realização de ações de promoção de saúde, prevenção de agravos e curativas; e da
garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de
vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta qualificada
das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e
viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar-se pela população adstrita,
mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros
serviços do sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e avaliações das ações
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a
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participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e
recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob
coordenação da SMS; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais
de informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente; e
realizar outras ações definidas na Lei Federal nº .11.889, de 24 de dezembro de 2008, além de
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
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ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL 001/2018
Inscrição Nº

Requerimento de Inscrição – Edital Nº01/2018
Dados Pessoais

Nome Completo:
Carteira de Identidade:
Sexo: ( ) F ( ) M
CPF:
Naturalidade:
Número de filhos:

Órgão Expedidor/UF:
Data de Nascimento:
UF:
Endereço para Contato

Endereço:
Bairro
:
Telefone
Residencial:
email:

Cidade:
Celular:

Inscrição para a função
Função pretendida:
Venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde, na
função especificada na ficha de inscrição, declarando estar de acordo com as normas
constantes no edital Nº01/2018. Declaro, para fins de direito, estar ciente do inteiro teor dos
itens do edital citado e que concordo com todos os seus termos, nada a objetivar à sua
aplicação, e que preencho as condições legais para o ato de inscrição. Declaro ainda, sob as
penas da lei, que possuo os demais documentos comprobatórios das condições exigidas no
edital. Declaro que, ao assinar esta Ficha de Inscrição, assumo total responsabilidade pelo seu
preenchimento.

Data

Assinatura

__________________________________________
Assinatura do Recepcionista
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ANEXO IV
REQUERIMENTO PARA ISENÇAO DA TAXA
EDITAL Nº 001/2018
Requerimento Nº

Requerimento de Isenção – Edital Nº01/2018
Dados Pessoais

Nome Completo:
Carteira de Identidade:
Sexo: ( ) F ( ) M
Naturalidade:
Número de filhos:

Órgão Expedidor/UF:
Data de Nascimento:
UF:

CPF:

Endereço para Contato
Endereço
:
Bairro:
Telefone Residencial:
e-mail:

Cidade:
Celular:
Inscrição para a função

Função pretendida:
Venho requerer a isenção da taxa para inscrição no Processo Seletivo da Secretaria Municipal
de Saúde, na função especificada nesse Requerimento, declarando estar de acordo com as
normas constantes no edital Nº 01/2018, em especial do item 2.14. Declaro estar ciente do
inteiro teor do Decreto Municipal n° 5285, de 08 de maio de 2017.
Declaro ainda, que ao assinar este Requerimento, assumo total responsabilidade pelo seu
preenchimento.
Documentos que integram o pedido de isenção:
( ) Número de Identificação Social- NIS, atribuído pelo CadÚNICO.
( )Declaração de que atende às condições estabelecidas no art. 4°, inciso II, do Decreto Federal
n° 6.135, de 26 de julho de 2007.
( ) Comprovação de desemprego, mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência
Social;
( ) Outros
Obs: O deferimento ou indeferimento da isenção será publicado no hall da Prefeitura.
Data

Assinatura do Candidato

________________________________________
Assinatura do Recepcionista
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ANEXO V
MODELO DE RECIBO DE ENTREGA DE TÍTULOS/CERTIFICADOS
EDITAL Nº 001/2018
Recibo de Entrega de Títulos/Certificados – Edital Nº01/2018
Nº de Inscrição:
Nome Completo:
Cargo Pretendido:
Descrição dos Títulos/Certificados:

Data

Assinatura do Candidato

_______________________________________
Assinatura do Recepcionista

