
 
 

  

 

 

  

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001 -  CONCURSO PÚBLICO N°  01/2012 
 
A Prefeitura Municipal de Mauá, através da Secretaria Municipal de Administração nos 
termos da legislação vigente, em especial o item 8.7 do Edital de Abertura do Concurso 
Público 01/2012: 
 
Altera a Tabela constante das páginas 1 e 2 do refe rido Edital no que segue: 

 

DENOMINAÇÃO DO 
CARGO 

REQUISITO MÍNIMO PARA 
PREENCHIMENTO VAGAS 

Venc. 
Básico 
Inicial 

Jornada 

Auxiliar de Farmácia I Ensino Fundamental Completo 41 1.054,99 40h Sem. 

Cirurgião Dentista Ensino Superior Completo e Registro 
no Conselho. 4 1.545,01 20h Sem. 

Cirurgião Dentista 
Especializado  -
BUCOMAXILOFACIAL 

Nível Superior Completo, Certificado 
de Especialização em Bucomaxilo e 
Registro no Conselho. 

2 3.811,88 40h Sem. 

Cirurgião Dentista 
Especializado  -
ENDODONTIA 

Nível Superior Completo, Certificado 
de Especialização em Endodontia e 
Registro no Conselho. 

2 3.811,88 40h Sem. 

Cirurgião Dentista 
Especializado  -
PERIODONTIA 

Nível Superior Completo, Certificado 
de Especialização em Periodontia e 
Registro no Conselho. 

2 3.811,88 40h Sem. 

Cirurgião Dentista 
Especializado  -
ESPECIALISTA EM 
PORTADORES DE 
NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

Nível Superior Completo, Certificado 
de Especialização em Portadores de 
Necessidades Especiais e Registro no 
Conselho. 

1 3.811,88 40h Sem. 

Médico Veterinário 
Ensino Superior completo na área e 
registro no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária-CRMV  

4 3.227,49 40h Sem. 

Motorista Condutor 
Veículos Urgência 

Ensino fundamental completo, possuir 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “D”, experiência de 02 anos 
como motorista e certificado de 
conclusão do curso de condutor de 
veículos de emergência com, no 
mínimo, 40 horas-aula. 

27 1.109,99 

40h Sem. 
e/ou Regime 
de Plantão 

12/36 

 
Anexo II – Programas das Provas para o cargo de TEC NÓLOGO EM TRANSPORTE E 
TRÂNSITO 
Código de Trânsito Brasileiro / Resoluções CONTRAN .  Projeto de urbanismo. 
Conceitos básicos e aplicações de números índices, medidas de distribuição de 
renda e concentração industrial; Noções de sistema cartográfico e de 
georreferenciamento. Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e 
comunitários. Sistema viário (hierarquização, dimensionamento e geometria). 
Sistemas de transporte coletivo.  Planejamento de sistemas de transporte coletivo.  
Legislação de trânsito e transporte urbano.  Engenharia de tráfego. Uso do solo. 
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Conhecimentos gerais de planejamento urbano e meio ambiente. Acessibilidade de 
pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos 
urbanos - NBR 9050. Conhecimentos geográficos e viários da região metropolitana 
de São Paulo, especialmente de Mauá. Técnicas aplicadas ao transporte público. 
Classificação dos modos de transportes. Indicadores de nível de qualidade do 
transporte público. Gestão pública e provimento dos serviços de transporte coletivo. 
Conceitos sobre demanda e oferta de um sistema de transporte coletivo. Métodos de 
obtenção de dados de demanda e oferta no transporte público. Pesquisas de origem 
e destino no transporte público. O trecho crítico no transporte público. Pesquisa 
visual de carregamento no transporte público. Pesquisa de desempenho da 
circulação no transporte público. Tecnologias e modais de transporte coletivo. 
Classificação quanto à função na rede de transporte. Pesquisas de movimentação de 
usuários no transporte público. Expansão da pesquisa sobe/desce no transporte 
público. Programação e dimensionamento de linhas de ônibus. Diagrama de marcha 
no transporte público. O conceito do serviço de táxi. Identificação do fator de 
renovação no transporte público. 
Métodos de cálculo de depreciação. Projeção de lucros e perdas. Ponto de 
nivelamento. Cronograma financeiro. Cálculo do fator de hora pico no transporte 
público. Cálculo da matriz origem/destino no transporte público. Determinação do 
perfil horário e cálculo do fator de hora pico no transporte público. Cálculo do fator de 
expansão no transporte público. Cálculo do fator de isenção no transporte público. 
Pesquisa operacional no transporte público. Cálculo de carregamento de linhas em 
redes de transporte coletivo. Cálculo de tempo de ciclo no transporte público. Cálculo 
de intervalo no transporte público. Cálculo de freqüência – número de viagens de 
projeto no transporte público. Distribuição temporal no transporte público. 
Distribuição Espacial no transporte público. Tempo de semáforo. Tempo de ponto. 
Tempo de percurso livre. Taxa de passageiros em pé/m2 no transporte público. 
Estrutura de custos para efeito do dimensionamento da oferta no transporte público. 
Objetivo da programação horária no transporte público. Determinação do tamanho da 
frota de táxis. Distribuição espacial dos pontos de táxis. Estrutura dos custos 
operacionais do serviço de táxi. Metodologia de cálculo de tarifa de táxis. 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
 
Acrescenta ao Anexo II – Programas – Conhecimentos Específicos: 
 
Cirurgião Dentista Especializado - ENDODONTIA 
Política de Saúde e Organização de Serviços. Reforma Sanitária. VIII Conferência 
Nacional de Saúde. Constituição Federal: Título VIII – da Ordem Social, Cap. II - da 
Seguridade Social.  Leis: 8.080/90 e 8.142/90. O S.U.S: princípios, diretrizes e 
estrutura. Gestão: controle social e financiamento.  Municipalização da saúde.  
Princípios de cirurgia, Metodização cirúrgica, Medidas de bio-segurança, Prevenção e 
tratamento das emergências médicas, Primeiros socorros na prática cirúrgica, 
Anatomia cirúrgica da face, Processo de cicatrização, Cura e reparação. Anatomia, 
fisiologia e patologia da polpa e canais radiculares; emergências em endodontia; 
preparo biomecânico dos canais radiculares; obturação dos canais radiculares; 
traumatismos dentários; reparação apical e periapical após tratamento endodôntico; 
tratamento de dentes com rizogênese incompleta; reabsorções dentárias; tratamentos 
endodônticos conservadores.  
 
Cirurgião Dentista Especializado - PERIODONTIA 
Política de Saúde e Organização de Serviços. Reforma Sanitária. VIII Conferência 
Nacional de Saúde. Constituição Federal: Título VIII – da Ordem Social, Cap. II - da 
Seguridade Social.  Leis: 8.080/90 e 8.142/90. O S.U.S: princípios, diretrizes e 
estrutura. Gestão: controle social e financiamento.  Municipalização da saúde.  
Princípios de cirurgia, Metodização cirúrgica, Medidas de bio-segurança, Prevenção e 
tratamento das emergências médicas, Primeiros socorros na prática cirúrgica, 
Anatomia cirúrgica da face, Processo de cicatrização, Cura e reparação. Exame de 
cavidade oral: anamnese, exame clínico, exames complementares; Semiologia e 



 
 

  

tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; Semiologia e tratamento de cárie 
dental; Procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora: preparos 
cavitários, proteção ao complexo dentino-pulpar; Materiais Odontológicos: forradores, 
restauradores; Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais; Interpretação 
radiológica em odontologia; Anestesiologia: mecanismos de ação, técnicas, cuidados; 
Terapêutica e farmacologia odontológica de interesse clínico; Cirurgia oral menor: 
indicações e contra-indicações, cuidados pré e pós operatórios. Procedimentos 
Básicos em Endodontia: Doenças da Polpa e Periápice; Tratamento das doenças; 
Atendimento emergencial em endodontia. Odontopediatria: Tratamento endodôntico 
em dentes decíduos; Procedimentos restauradores em odontopediatria. Processo 
Saúde-Doença: Epidemiologia: conceito, levantamentos epidemiológicos em saúde 
bucal, sistema de vigilância epidemiológica; Vigilância Sanitária em Saúde Bucal: 
flúor (mecanismos de ação, formas de utilização, efeitos e controles), ambientes de 
trabalho (salubridade, desinfecção, assepsia, anti-sepsia e esterilização); Prevenção 
em Saúde Bucal: conceito, níveis de prevenção, níveis de aplicação, métodos de 
prevenção; Educação em Saúde: conceito e aplicação em ações de saúde. Sistema 
de Saúde: Características gerais dos Serviços de Saúde Bucal Brasileiro; Assistência 
Odontológica: organização de serviços, sistemas de trabalho (recursos humanos e 
princípios de ergonomia), sistemas de atendimento (incremental e outros). 
 
Cirurgião Dentista Especializado - ESPECIALISTA EM PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
Política de Saúde e Organização de Serviços. Reforma Sanitária. VIII Conferência 
Nacional de Saúde. Constituição Federal: Título VIII – da Ordem Social, Cap. II - da 
Seguridade Social.  Leis: 8.080/90 e 8.142/90. O S.U.S: princípios, diretrizes e 
estrutura. Gestão: controle social e financiamento.  Municipalização da saúde.  
Princípios de cirurgia, Metodização cirúrgica, Medidas de bio-segurança, Prevenção e 
tratamento das emergências médicas, Primeiros socorros na prática cirúrgica, 
Anatomia cirúrgica da face, Processo de cicatrização, Cura e reparação. 
Ética e Legislação em Odontologia. Careologia: Etiologia, etiopatogenia, 
epidemiologia, terapêutica e prevenção; Fluorterapia, toxologia do flúor. Fluorose: 
Diagnóstico e tratamento; Anestesia loco-regional oral: Técnicas, anestésicos, 
indicações e contra-indicações, acidentes, medicação; Doenças gerais com 
sintomatologia oral: Diagnóstico, tratamento local, orientação profissional; 
Diagnóstico e tratamento de manifestações agudas na cavidade bucal; 
Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, extração simples, sem 
odontosecção e com odontosecção, extração com alveoloplastia, biópsias, suturas, 
drenagem de manifestações agudas e crônicas, curetagem subgengival, técnicas, 
indicações e contra-indicações. Dentística: Preparo de cavidades, materiais de 
proteção do complexo pulpo-dentário, materiais restauradores, indicações e contra-
indicações do tratamento não invasivo de lesões de cárie, tratamento conservador do 
complexo dentina-polpa; Políticas de saúde bucal no Brasil; Organização de modelos 
assistenciais em odontologia; Administração de serviços, trabalho em equipe; 
Planejamento e organização de serviços coletivos de odontologia; Educação em 
saúde, formação em serviço; Evolução histórica da prática odontológica; Ética em 
odontologia; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; 
Diagnóstico e tratamento de lesões de mucosa bucal. 
 
Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 

 
Mauá, 04 de maio de 2012 

 
 

Daiana de Souza Freitas 
Secretária de Administração 


