
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO – 26-01-2017 
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2017 

 
A Comissão Especial de Concursos Públicos, no uso de suas atribuições e nos termos do item 11.9 do Edital de Abertura 
do Concurso Público 01/2017, RETIFICA o referido Edital no que segue. 
 

1 – Ficam alterados os itens 5.1.4, 5.3 e 5.3.1. 

5.1.4. Para ser considerado habilitado na Prova objetiva o candidato deverá enquadrar-se na margem estabelecida 
abaixo. 

Cargo  Nota de corte / Critério de habilitação na prova 
objetiva 

Assistente Social, Bibliotecário, Dentista, 
Farmacêutico Bioquímico, Fonoaudiólogo, Médicos 
(todos), Nutricionista, Professores (todos, exceto 
Professor I), Terapeuta Ocupacional 

Estar entre os 25 (vinte e cinco) candidatos com 
melhor nota acrescidos dos empatados na última nota 
considerada para esse fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos. 

Encanador, Operador de Máquinas Estar entre os 10 (dez) candidatos com melhor nota 
acrescidos dos empatados na última nota considerada 
para esse fim e ter obtido, no mínimo, 50% de 
acertos. 

Motorista Estar entre os 30 (trinta) candidatos com melhor nota 
acrescidos dos empatados na última nota considerada 
para esse fim e ter obtido, no mínimo, 50% de 
acertos. 

Professor I Estar entre os 300 ( trezentos) candidatos com 
melhor nota acrescidos dos empatados na última nota 
considerada para esse fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos. 

Demais cargos Ter obtido, no mínimo, 50% de acertos. 
 

5.3. A prova objetiva, para todos os cargos, está prevista para uma das seguintes datas: 26 de Março e/ou 02 de 
abril de 2017. 

5.3.1. A aplicação da prova nas datas acima mencionadas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas. 

 

2 – No Anexo I – Cargos, Escolaridade, Requisitos, Jornada de Trabalho, Salário Base: 
2.1.- Para o cargo de Secretário de Escola, onde se lê curso técnico em informática leia-se conhecimentos em 
informática. 
2.2.- Ao final da Tabela, inclui-se o seguinte item: 

 Ao salário base disposto na tabela, já está somado o valor referente à LC 130/04. 
 

3 – No Anexo II – Programas das provas, onde se lê Técnico de Computador  leia-se Técnico em T.I e Suporte.  
 

4 - Acrescenta no Anexo II – Programas os conteúdos de Conhecimentos Específicos para os cargos de Dentista e Médico 
Veterinário. 
 

DENTISTA 
DENTÍSTICA - Nomenclatura e classificação das cavidades; princípios gerais do preparo cavitário; instrumentos cortantes 
manuais e rotatórios; isolamento do campo operatório; cavidades para amálgama; manipulação do amálgama; 
restaurações reforçadas com pino; cavidades e técnicas de restauração com resinas compostas fotopolimerizável; 
restauração metálica fundida.  
 

ODONTOPEDIATRIA - Dentição decídua; dentição mista; terapia pulpar em odontopediatria; traumatismo em dentes 
anteriores; cirurgia em odontopediatria; prevenção em odontopediatria; escovação dentária; uso racional do flúor; 
selantes; uso de ionômero de vidro. 

 



 

ENDODONTIA - Etiologia das afecções pulpares; doenças da polpa; doenças do periápice; tratamento cirúrgico da polpa 
(conservador e radical); tratamento de dentes despolpados; biomecânica, preparo do canal; desinfecção do canal 
radicular; obturação do canal radicular. 
PRÓTESE - Tipos de preparo, materiais utilizados e técnicas de moldagem para prótese total, prótese parcial removível, 
prótese fixa (unitária e parcial) e prótese provisória. 
PERIODONTIA - Considerações biológicas; diagnóstico; princípios terapêuticos; cirurgia periodontal; terapêutica inicial; 
tratamento de infecções agudas; tomplicações da terapêutica periodontal; prevenção. 
CIRURGIA – diagnóstico, tratamento e técnicas de cirurgia oral; diagnóstico e tratamento de infecções e afecções da boca, 
dentes e região maxilofacial; e complicações cirúrgicas. 
ORTODONTIA/ ORTOPEDIA – Diagnóstico e tratamento das más oclusões; perda precoce dos dentes; planificação do 
tratamento ortodôntico; perdas precoces de dentes decíduos, mantenedores de espaço; perdas de espaço, recuperador 
de espaços removível; mordidas cruzadas (anteriores e posteriores). 
SEMIOLOGIA - manifestações bucais de doenças sistêmicas; alterações do desenvolvimento das estruturas bucais e 
parabucais; tumores benignos e malignos da cavidade oral; cistos e tumores de origem odontogênica; alterações 
regressivas dos dentes; doenças de origem microbiana; infecções bacterianas; virais e micóticas; cárie dentária; doenças 
da polpa e tecidos periapicais; disseminação das infecções bucais; manifestações orais das DST/AIDS. 
SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA – planejamento de serviços de saúde; levantamentos odontológicos; administração 
de serviços odontológicos; métodos de prevenção em odontologia; educação para a saúde em odontologia; diagnóstico 
da cárie dentária; clínica de prevenção; bioestatística em odontologia; ética e legislação odontológica. 
Bibliografia: 
Restaurações Estéticas com Resina Composta em Dentes Posteriores, Chain e Baratieri, Série EAP APCD, Artes Médicas, 
1998 
Periodontia, Cid Ferraz, Série EAP APCD, Artes Médicas, 1998 
Materiais Dentários, Skinner, 9º edição, Guanabara Koogan, 1993 
Atendente de Consultório Dentário, Antônio Inácio Ribeiro, editora Maio, 2001 
Odontopediatria Clínica, Guedes Pinto, Série EAP APCD, Artes Médicas, 1998 
Prevenção na Clínica Odontológica, Nelson Thomas Lascala, Artes Médicas, 1997 
Compêndio Terapêutico Periodontal, Lascala e Moussalli, 3º edição, Artes Médicas, 1999 
Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, Jan Lindhe, 3º edição, Guanabara Koogan, 1999 
Inlay e Onlay Metálica e Estética, Garone Netto e Burger, Editora Santos, 1998 
Fundamentos de Prótese Fixa, Shillingburg, Jr et al, 3º edição, Quintessence, 1998 
Controle de Infecções e a Prática odontológica em Tempos de AIDS – Manual de Condutas, Ministério da Saúde, Brasília – 
DF, 2000 
Como controlar a infecção na Odontologia, Sérgio Luiz Guandalini et al, Edição patrocinada pela Gnatus, 1997 
Guia Terapêutico Odontológico, Nicolau Tortamano, 12º edição, Editora Santos, 1997 
Anatomia Odontológica Funcional e Aplicada, Figún e Garino, 3º edição, Panamericana, 1994 
Odontologia Social, Mário M. Chaves, 3º edição, Artes Médicas, 1986 
Manual de Exames, Laboratório Fleury, São Paulo, 1999 
Código de Ética, Conselho Regional de Odontologia  
www.odontogeral.hpg.ig.com.br, tratamento comunicações buco-sinusais, técnicas anestésicas, alveolite 
www.profjoaobatista.hpg.com.br, materiais dentários. 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 
Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). Agravos à saúde provocados por alimentos 
(intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária. Doenças infecto-contagiosas dos animais 
domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. Higiene e 
higienização de estabelecimentos e de alimentos. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos 
de origem animal. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Legislações sanitárias (federal e estadual/SP). Manejo de 
animais de pequeno e médio portes. Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. Medidas de controle 
urbano de animais domésticos. Microbiologia e imunologia. Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. Patologia 
médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia. Anatomia e 
fisiologia: Aspectos anatômicos do aparelho reprodutor de cães e gatos. Acessos cirúrgicos. Apresentação dos materiais 
utilizados. Gancho para OSH. Técnicas de OSH. Técnica do gancho. Técnica de OSH pelo flanco. Técnicas de Orquiectomia. 
Técnicas com a utilização do cordão espermático. Logística do processo da castração. Montagem da equipe cirúrgica. 
Recepção e identificação dos animais. 
 

Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
 

Cravinhos 26 de janeiro de 2017 
 

Comissão do Concurso Público 01/2017 

http://www.odontogeral.hpg.ig.com.br/
http://www.profjoaobatista.hpg.com.br/

