ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
1º ADITIVO
A Prefeitura Municipal de Banabuiú/CE, pessoa jurídica de direito público interno, neste
ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal Francisco Hermes Nobre no uso de
suas atribuições legais, torna público o 1º ADITIVO ao Edital No. 001/2019 do
CONCURSO PÚBLICO:
CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública,
que implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;
CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do
certame.
DECIDE,
Artigo 1º - Fica retificado o QUADRO GERAL DE VAGAS PERMANENTES nos
Requisitos/Escolaridade destacados.
Cód.

CARGO

Carga
Horária

Requisitos/Escolaridade

Vencimento
Base (R$)

VagasAmpla
concorrência

Vagas
PCD

VagasCR

03

Agente de Combate as
Endemias

40 h

Ensino Médio Completo

R$: 1.250,00

9

1

Atingir
média

18

Motorista (cat. A/D)

40 h

R$: 1.549,84

2

-

Atingir
média

19

Motorista (cat. B)

40 h

R$: 1.120,84

10

1

Atingir
média

20

Motorista (cat. D)

40 h

R$: 1.549,84

4

-

Atingir
média

29

Auxiliar de Saúde Bucal

40 h

R$: 1.120,84

3

-

35

Vigia

40 h

R$: 998,00

11

1

Fundamental Completo e
Habilitação na Categoria A/D
Fundamental Completo e
Habilitação na Categoria B
Fundamental Completo e
Habilitação na Categoria D
Ensino Técnico Completo na Área e Registro
no Respectivo Conselho Profissional
Fundamental Incompleto

Artigo 2º - Fica retificado o ANEXO III - PROGRAMAS DAS PROVAS – CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO para Prova de conhecimentos gerais para todos os cargos de nível
médio/técnico, conteúdo de Língua Portuguesa e para Prova de conhecimentos específico
para o cargo de Cirurgião-Dentista
ONDE SE LER:
LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário,
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica:
sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos
verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes
gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e

Atingir
média
Atingir
média

verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e
verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão
textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação.
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento,
paralelismo; variação linguística: norma culta. 1.1.5. CONHECIMENTOS
MATEMÁTICOS Raciocínio Lógico. Conjuntos Numéricos: Números Naturais, Inteiros
e Racionais. Operações Fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Resolução de Problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica.
Sistema Monetário Brasileiro. Noções de Lógica. Sistema de Medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Fundamentos de Estatísticas.
PASSA-SE A LER:
LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário,
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica:
sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos
verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes
gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e
verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e
verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão
textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação.
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento,
paralelismo; variação linguística: norma culta.
ONDE SE LER:
1.4.1. CIRURGIÃO-DENTISTA
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população
adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência
à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a
população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema com
plexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua
competência; Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com
planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em

saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações
coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e
preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD.

PASSA-SE A LER:
1.4.1. CIRURGIÃO-DENTISTA
Abordagem e manejo da pessoa com deficiência. Conceito e classificação; psicologia e
atendimento ao paciente com necessidades especiais; síndromes; deformidades crânio
maxilofaciais; distúrbios psiquiátricos, comportamentais e neurológicos; deficiências
sensoriais; endocardite bacteriana; gestantes; hipertensão; diabetes; odontogeriatria;
distúrbios hematológicos; insuficiência renal crônica; hepatopatias. Anatomia e fisiologia
do sistema estomatognático: diagnóstico bucal, exame da cavidade oral, anamnese e
exame clínico, exames complementares, anatomia e histologia bucal, fisiologia e
patologia bucal, microbiologia e bioquímica bucal. Semiologia e tratamento da cárie
dentária e doenças periodontais; Semiologia e tratamento das afecções do tecido mole;
Semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula; Semiologia e tratamento
das afecções pulpares; Radiologia odontológica: técnica e interpretação radiográfica;
Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes
anestésicos; Dentística operatória restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador
atraumático (ART), adequação do meio bucal e proteção do complexo dentina polpa;
Materiais dentários forradores e restauradores; Terapêutica e farmacologia de interesse
na clínica odontológica; Cirurgia oral menor: indicações e contraindicações, exodontias,
cuidados pré e pósoperatórios; Princípios de traumatologia do sistema estomatognático:
urgências e emergências em odontologia; Oclusão: noções gerais, prevenção de más
oclusões; Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais; Métodos de
prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais; Uso tópico e sistêmico do flúor:
níveis de prevenção e aplicação; Biossegurança e ergonomia; Atendimento aos pacientes
portadores de necessidades especiais.
Artigo 3º - Fica retificado o ANEXO IV- ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS para o cargo
de Merendeira Escolar
ONDE SE LER:
Realizar as funções típicas de condução de todos os tipos, porte e modelo de veículos de
carga e transporte de passageiros; zelar pelas boas condições de funcionamento do veiculo
e de sua limpeza; Fazer reparos de emergência; zelar pela segurança de materiais e pessoal
transportados; observar as especificações de revisão e manutenção periódica; Fazer
reparos de emergência; recolher o veiculo em locais seguros; responsabilizar-se por multa
ocasionada por falha do condutor, como: avançar sinal vermelho, ultrapassagem fora da
faixa e etc. Registrar quilometragem e itinerários feitos e o que foi transportado; exercer
outras atividades correlatas na área de sua atuação em toda municipalidade ou fora dela.

PASSA-SE A LER:
Preparar e servir lanches e merendas escolar, conforme instrução de seu superior
hierárquico, zelar pela limpeza e organização da cozinha; Receber do nutricionista e da
direção da escola as instruções necessárias; Receber os alimentos e demais materiais
destinados à alimentação escolar; Controlar os estoques de produtos utilizados na
alimentação escolar; Armazenar alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de
consumo; Preparar as refeições destinadas ao aluno durante o período em que permanecer
na escola, de acordo com a receita padronizada, de acordo com o cardápio do dia;
Distribuir as refeições, no horário indicado pela direção da escola; Organizar o material
sob sua responsabilidade na cozinha e nas dependências da cozinha; Cuidar da
manutenção do material e do local sob seus cuidados. Outras funções afins e correlatas
ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Artigo 4° - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019 e seus
anexos
Banabuiú – CE, 18 de julho de 2019.

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal

