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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2022 

 

ARI PARISOTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 001/2022. 

 

1. CONSIDERANDO a necessidade de adequação e alteração do edital de 

Concurso Público n. 001/2022, visando melhor apropriar as disposições do 

certame, comunica a todos os interessados que: 

 

2. Fica acrescido no Anexo II do referido Edital, as atribuições do cargo de Auxiliar 

de Odontólogo(a): 

 

“Auxiliar de Odontólogo(a): 1. realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal 

para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de 

atenção à saúde; 2. realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; 3. executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 

de equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 4. auxiliar e instrumentar os 

profissionais nas intervenções clínicas; 5. realizar o acolhimento do paciente nos 

serviços de saúde bucal; 6. 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; 7. aplicar medidas de 

biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e 

resíduos odontológicos; 8. processar filme radiográfico; selecionar moldeiras; 9. 

preparar modelos em gesso; 10. manipular materiais de uso odontológico; 11. participar 

na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos; 12. outras atribuições e 

serviços inerentes ao cargo, inclusive a participação em eventos realizados ou 

incentivados pelo Município, assim como, outras atribuições e serviços definidos em 

Decreto.” 
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3. Fica acrescido no Anexo III do referido Edital o conteúdo programático de 

conhecimentos específicos para o cargo de Auxiliar de Odontólogo(a): 

 

“AUXILIAR DE ODONTÓLOGO(A): Conhecimentos básicos necessários ao exercício das 

atribuições do respectivo cargo; recepção e acolhimento humanizado no consultório 

dentário; controle da agenda do profissional, inclusive para o controle de retornos; 

conhecimentos sobre técnicas e formas de organização funcional e operacional do 

consultório de odontologia; conhecimentos elementares sobre odontologia, 

especialmente para a educação e higiene bucal (inclusive junto às escolas, grupos de 

pessoas e a comunidade em geral), para auxiliar o profissional odontólogo e para 

orientar os pacientes; conhecimento das atribuições previstas; conhecimentos sobre a 

composição de equipes multiprofissionais em saúde pública e, especificamente, em 

saúde ducal, conforme previsto na Portaria nº 2.488/2011, do Ministério da Saúde; 

conhecimentos sobre as atribuições e competências do Auxiliar de Odontólogo 

(equivalente ao Auxiliar em Saúde Bucal), nos termos estabelecidos pela mesma portaria 

(2.488/2011); conhecimentos relacionados aos equipamentos e materiais de uso 

odontológico, inclusive sobre sua manutenção e conservação; conhecimentos sobre a 

limpeza, higienização e desinfecção do ambiente do consultório dentária, das suas 

superfícies, equipamentos, instrumentos e materiais; conhecimentos sobre remoção de 

biofilme; materiais odontológicos utilizados na restauração dentária; conhecimento 

relacionados à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após os atos 

cirúrgicos; conhecimentos sobre formas de inibição de ocorrência de infecções no 

ambiente de trabalho; conhecimentos elementares inerentes à legislação que trata da 

saúde pública – normas constitucionais (arts. 196 a 200), legais (Lei Federal nº 8.080/90 

e Lei Federal nº 8.142/90). Conhecimentos sobre a ética no serviço público, sobre o 

Código de Ética e das normas que regulamentam o exercício profissional; outros 

conhecimentos necessários ao exercício das atribuições do respectivo cargo; 

conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das 

atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes 

às características e especificidade do cargo.” 

 



 

 
Estado de Santa Catarina 
Município de Xavantina 
 

 

 Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100 
  

4. Assim sendo, para que chegue a conhecimento de todos e que ninguém possa 

alegar desconhecimento, formalizamos a presente RETIFICAÇÃO, que passa a 

fazer parte integrante do Edital do Concurso Público n. 001/2022, do Município 

de Xavantina (SC), a qual será publicada na página do Município e da Amauc na 

Internet, bem como no Diário Oficial dos Municípios. 

 

5. Permanecem vigentes e indenes as demais Cláusulas do Edital. 

 

Xavantina, Estado de Santa Catarina, em 04 de março de 2022. 

 

 
ARI PARISOTTO 

Prefeito Municipal 
 


