
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA  
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016 

 

A Prefeitura Municipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, resolve 

RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 01/2016, conforme segue: 

 

EM TODO O EDITAL DE ABERTURA 

 

Onde se lê: 

Agente Comunitário de Saúde 

Leia-se: 

Agente Comunitário de Saúde do PSF – ACS 

 

Onde se lê: 

Atendente de Consultório Dentário – ACD (Distrito de Venda Branca) 
Leia-se: 

Atendente de Consultório Dentário do PSF – ACD 

 

Onde se lê: 

Auxiliar Administrativo (Distrito de Venda Branca) 
Leia-se: 

Auxiliar Administrativo 

 

Onde se lê: 

Técnico de Enfermagem (Distrito de Venda Branca) 

Leia-se: 

Técnico de Enfermagem do PSF 

 

Onde se lê: 

Dentista (Distrito de Venda Branca) 
Leia-se: 

Dentista do PSF 

 

Onde se lê: 

Enfermeiro (Distrito de Venda Branca) 
Leia-se: 

Enfermeiro do PSF 

 

 

NO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO  

Inclui-se: 

1.1.1. A seleção para os empregos de Agente Comunitário de Saúde do PSF – ACS (todas as áreas de abrangência), Atendente de Consultório 

Dentário do PSF – ACD, Dentista do PSF, Enfermeiro do PSF e Técnico de Enfermagem do PSF está em conformidade com o disposto na Lei 

Municipal nº 3.280, de 07/08/2015. 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

1.2. As vagas oferecidas são para o município de Casa Branca/SP, incluindo os Distritos. 

 

 

NA TABELA I DO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO  

Exclui-se 

Ensino Médio 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Atendente de Consultório 
Dentário – ACD (Distrito 
de Venda Branca) 

1 -- R$ 
1.068,25 

40 horas 
semanais 

Curso completo de Auxiliar de 
Saúde Bucal e/ou correlato e 
registro no CRO. 

R$ 29,40 

Auxiliar Administrativo 
(PSF João de Oliveira-
Parque São Paulo) 

1 -- R$ 
1.026,50 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 29,40 
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Ensino Médio 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Técnico de Enfermagem 
(PSF João de Oliveira-
Parque São Paulo) 

2 -- R$ 
1.068,25 

40 horas 
semanais 

Curso técnico completo em 
Enfermagem (em nível médio) e 
registro no COREN. 

R$ 29,40 

 

 

Ensino Superior 

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Dentista (PSF João de 
Oliveira-Parque São 
Paulo) 

1 -- 
R$ 

2.670,63 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Odontologia e registro no CRO. 

R$ 34,30 

Enfermeiro (PSF João de 
Oliveira-Parque São 
Paulo) 

1 -- 
R$ 

2.492,59 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Enfermagem e registro no 
COREN. 

R$ 34,30 

 

 

Onde se lê: 

Ensino Médio 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Agente Comunitário de 
Saúde – ACS (Distrito de 
Venda Branca) 

5 -- 
R$ 

1.128,34 
40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e residir 
dentro da área de abrangência 
correspondente à opção da 
inscrição, desde a data da 
publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde – ACS (PSF João 
de Oliveira-Parque São 
Paulo) 

5 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e residir 
dentro da área de abrangência 
correspondente à opção da 
inscrição, desde a data da 
publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde – ACS Área: 
Baixada Fria (Desterro) 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e residir 
dentro da área de abrangência 
correspondente à opção da 
inscrição, desde a data da 
publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde – ACS Área: 
Chácara Boa Vista 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e residir 
dentro da área de abrangência 
correspondente à opção da 
inscrição, desde a data da 

R$ 29,40 
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Ensino Médio 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

Agente Comunitário de 
Saúde – ACS Área: 
Cidade Jardim 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e residir 
dentro da área de abrangência 
correspondente à opção da 
inscrição, desde a data da 
publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde – ACS Área: 
Jardim Bela Vista 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e residir 
dentro da área de abrangência 
correspondente à opção da 
inscrição, desde a data da 
publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde – ACS Área: 
Jardim Boa Esperança 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e residir 
dentro da área de abrangência 
correspondente à opção da 
inscrição, desde a data da 
publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

 

 

Leia-se: 

Ensino Fundamental 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Agente Comunitário de 
Saúde do PSF – ACS 
(Distrito de Venda 
Branca) 

5 -- 
R$ 

1.128,34 
40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo e 
residir dentro da área de 
abrangência correspondente à 
opção da inscrição, desde a data 
da publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde do PSF – ACS 
(PSF João de Oliveira-
Parque São Paulo) 

5 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo e 
residir dentro da área de 
abrangência correspondente à 
opção da inscrição, desde a data 
da publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 
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Ensino Fundamental 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Agente Comunitário de 
Saúde do PSF – ACS 
Área: Baixada Fria 
(Desterro) 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo e 
residir dentro da área de 
abrangência correspondente à 
opção da inscrição, desde a data 
da publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde do PSF – ACS 
Área: Chácara Boa Vista 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo e 
residir dentro da área de 
abrangência correspondente à 
opção da inscrição, desde a data 
da publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde do PSF – ACS 
Área: Cidade Jardim 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo e 
residir dentro da área de 
abrangência correspondente à 
opção da inscrição, desde a data 
da publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde do PSF – ACS 
Área: Jardim Bela Vista 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo e 
residir dentro da área de 
abrangência correspondente à 
opção da inscrição, desde a data 
da publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

Agente Comunitário de 
Saúde do PSF – ACS 
Área: Jardim Boa 
Esperança 

1 -- R$ 
1.128,34 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo e 
residir dentro da área de 
abrangência correspondente à 
opção da inscrição, desde a data 
da publicação deste edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de residência no 
Capítulo 8 e detalhamento da área 
de abrangência no Anexo IV deste 
edital). 

R$ 29,40 

 

 

Onde se lê: 

Ensino Médio 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Atendente de Consultório 
Dentário – ACD (Distrito 
de Venda Branca) 

1 -- R$ 
1.068,25 

40 horas 
semanais 

Curso completo de Auxiliar de 
Saúde Bucal e/ou correlato e 
registro no CRO. 

R$ 29,40 
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Leia-se: 

Ensino Fundamental 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Atendente de Consultório 
Dentário do PSF – ACD 

2 -- R$ 
1.068,25 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo, 
curso completo de Auxiliar de 
Saúde Bucal e/ou correlato e 
registro no CRO. 

R$ 29,40 

 

 

Onde se lê: 

Ensino Médio 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Auxiliar Administrativo 
(PSF João de Oliveira-
Parque São Paulo) 

1 -- R$ 
1.026,50 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 29,40 

Técnico de Enfermagem 
(Distrito de Venda 
Branca) 

2 -- R$ 
1.068,25 

40 horas 
semanais 

Curso técnico completo em 
Enfermagem (em nível médio) e 
registro no COREN. 

R$ 29,40 

 
 
Leia-se: 

Ensino Médio 

Emprego/ área de 
abrangência 

Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Auxiliar Administrativo 2 -- R$ 
1.026,50 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 29,40 

Técnico de Enfermagem 
do PSF 

4 -- R$ 
1.068,25 

40 horas 
semanais 

Curso técnico completo em 
Enfermagem (em nível médio) e 
registro no COREN. 

R$ 29,40 

 
 
Onde se lê: 

Ensino Superior 

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Dentista (Distrito de 
Venda Branca) 

1 -- 
R$ 

2.670,63 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Odontologia e registro no CRO. 

R$ 34,30 

Enfermeiro (Distrito de 
Venda Branca) 

1 -- 
R$ 

2.492,59 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Enfermagem e registro no 
COREN. 

R$ 34,30 

 

 

Leia-se: 
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Ensino Superior 

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Dentista do PSF 2 -- 
R$ 

2.670,63 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Odontologia e registro no CRO. 

R$ 34,30 

Enfermeiro do PSF 2 -- 
R$ 

2.492,59 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Enfermagem e registro no 
COREN. 

R$ 34,30 

 

 

 

NO CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES 

Leia-se como segue e não como constou: 

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 2 de maio de 2016 e 
encerrando-se, no dia 13 de maio de 2016, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Dos Requisitos 
Básicos para o Emprego, deste Edital. 
 

 

NO CAPÍTULO 4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

Onde se lê: 

4.2. Em obediência ao disposto na Lei Municipal nº 1823/2008, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que 
vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público. 
 

 

Leia-se: 

4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, aos 
candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no 
prazo de validade do Concurso Público. 
 

 

Exclui-se: 

4.2.1. Para efeito do cálculo referente à aplicação do percentual estabelecido no item anterior, as frações deverão ser desprezadas. 
Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado (igual ou superior a 0,5 (cinco décimos),  a fração será arredondada para 1 
(uma) vaga. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) será considerada nas nomeações posteriores, esclarecendo-se tal circunstância por ocasião da 
ocorrência do evento.  
 

 

NO CAPÍTULO 5. DAS PROVAS 

Leia-se como segue e não como constou: 

5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões: 
 

Ensino fundamental 

Emprego 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 
 POCB 

Quantidade de 
questões POCE 

Pontuação 

Agente Comunitário de Saúde do PSF - 
ACS (Todas as áreas de abrangência) 

Objetiva + 
Checagem de 
pré-requisitos 

10 Língua Portuguesa 
10 Matemática 

10  Conhecimentos 
Específicos 

Conforme disposto no 
Capítulo 7 deste Edital. 

Atendente de Consultório Dentário do PSF 
– ACD  

Objetiva 
10 Língua Portuguesa 
10 Matemática 

10  Conhecimentos 
Específicos 

Conforme disposto no 
Capítulo 7 deste Edital. 

 

Ensino médio 

Emprego 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 
 POCB 

Quantidade de 
questões POCE 

Pontuação 

Agente de Combate a Endemias 
Auxiliar Administrativo 
Técnico de Enfermagem do PSF 

Objetiva 
10 Língua Portuguesa 
10 Matemática 

10  Conhecimentos 
Específicos 

Conforme disposto no 
Capítulo 7 deste Edital. 

 

Ensino superior 
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Emprego 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 
 POCB 

Quantidade de 
questões POCE 

Pontuação 

Dentista do PSF 
Enfermeiro do PSF 

Objetiva 
15 Língua Portuguesa 
05 Matemática 

20  Conhecimentos 
Específicos 

Conforme disposto no 
Capítulo 7 deste Edital. 

 

 

 

NO CAPÍTULO 6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

6.1.1. As provas serão aplicadas conforme a tabela que segue: 

PERÍODO DE APLICAÇÃO DE PROVAS EMPREGOS 

A 
Agente Comunitário de Saúde do PSF – ACS (Todas as áreas de abrangência) 
Atendente de Consultório Dentário do PSF – ACD 
Auxiliar Administrativo 

B 

Agente de Combate a Endemias 
Dentista do PSF 
Enfermeiro do PSF  
Técnico de Enfermagem do PSF 

 

 

 

NO CAPÍTULO 12. DA CONTRATAÇÃO 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

12.2. A aprovação e a classificação final NÃO geram ao candidato direito à contratação. 

 

Inclui-se: 

12.15 Não haverá ajuda de custo aos candidatos contratos, inclusive para aqueles que exercerão suas funções nos Distritos, com exceção do 
disposto nas Leis Municipais nº 2066/94, 2095/95, 2338/98 e Decreto nº 1340/94. 
 

 

NO ANEXO I – ATRIBUIÇÕES  

 

Onde se lê: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a 
situações de risco; Identificar área de risco;  Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até 
agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na 
áreas prioritárias da Atenção Básicas;  Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade;  Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das família acompanhadas, 
particularmente aquelas em situações de risco;  Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do 
meio ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar 
parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe; Atendimentos no sistema E-SUS. 
 

Leia-se: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PSF  
Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a 
situações de risco; Identificar área de risco; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até 
agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na 
áreas prioritárias da Atenção Básicas;  Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade;  Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das família acompanhadas, 
particularmente aquelas em situações de risco;  Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do 
meio ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar 
parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe. 
 

Incluir para todos os empregos: 

Além as atribuições, deverão os profissionais atender as Normas, Portarias, Decretos e demais determinações relativas a função, bem como 

atender, operar e alimentar os Sistema E-SUS, de gerenciamento ou o que vier a substitui-los. 

 

 

NO ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Inclui-se: 

ENSINO FUNDAMENTAL 
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PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PSF – ACS E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF – ACD  
LÍNGUA PORTUGUESA 
Ortografia. Plural de substantivos e adjetivos. Conjugação de verbos. Concordância entre adjetivo e substantivo e entre o verbo e seu sujeito. 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação. Compreensão de textos.  
MATEMÁTICA  
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. Sistema 
de medidas. Sistema monetário brasileiro. Raciocínio Lógico. 
 
PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PSF - ACS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Princípios e Diretrizes da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no SUS. Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde 
(http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf). Manual: O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde 
(http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf). Estratégia Saúde da Família; Ações de promoção em saúde; Vacinas e 
calendário da vacinação; Territorialização em saúde – mapeamento de saúde; Cadastramento e Visita domiciliar; Instrumento e ferramentas para 
o trabalho com asfamílias; Participação Popular; Ações intersetoriais; Conhecimentos gerais sobre saúde da mulher, da criança e do adulto; 
educação em saúde; Portaria nº 648 de 28 de março de 2006; Portaria nº 2527 de 19 de outubro de 2006 e Manual de Treinamento Introdutório 
do PSF – Secretaria de Estado da Saúde. Conhecimentos em informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de 
transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, 
arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de 
ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição 
de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, 
etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; 
funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de 
fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; 
validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso 
do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de 
contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à 
internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas. 
 
PARA O CARGO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF – ACD 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle); flúor (composição e 
aplicação); Processo Saúde/Doença – levantamentos epidemiológicos: noções de vigilância à Saúde, Educação em Saúde: Materiais, 
Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação; Materiais dentários – forradores e restauradores; Esterilização e Desinfecção. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Conhecimentos em informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: 
área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel 
de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: 
barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; 
distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; 
envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e 
recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso 
de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; 
validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso 
do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de 
contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à 
internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas. 

 
Exclui-se do ENSINO MÉDIO: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO– ACD 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2016 do Concurso Público para a Prefeitura da Municipal de Casa Branca. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Casa Branca, 30 de abril de 2016. 
 

ILDEBRANDO ZOLDAN 
Prefeito Municipal de Casa Branca /SP 


