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O Prefeito de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2022, 
em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora 
de Concursos, instituída através do Decreto nº 070/2022, resolve, 
 

TORNAR PÚBLICO 
 
Art. 1 - Acrescenta-se no Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 01/2022, o cargo de TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, 
conforme informações a  seguir: 
 

NÍVEL MÉDIO 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD* 

Remuneração 
Inicial Bruta R$ 

Taxa de 
Inscrição 

Requisitos básicos 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
40 h CR * 2.205,35 R$ 60,00 Ensino Médio completo com curso técnico na 

área** 

 
1.1 -  Conteúdo Programático específico do cargo: 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
Cavidade bucal: condições normais. Cariologia. Placa bacteriana. Noções básicas sobre acometimento periodontais: gengivite e outras 
lesões fundamentais. Anatomia dental e do periodonto. Tipos de dentição. Ergonomia. Técnicas de escovação. Métodos auxiliares de 
prevenção (flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e interproximal, anti-sépticos). Raspagem sub e supra-gengival. Selantes. 
Noções básicas: Biossegurança. Equipamentos de proteção individual. (EPI’s). Noções básicas sobre: descontaminação, desinfecção, 
esterilização, assepsia, antiasepsia, cadeia asséptica infecção barreiras protetoras individuais e gerais. Instrumentais e materiais 
dentários utilizados na prática diária. Técnicas de RX. Índices Epidemiológicos. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e 
diretrizes. Programa Saúde  da Família (PSF).  
 
1.2 -  Atribuições do cargo: 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
- Participar do treinamento de auxiliares e atendentes odontológicos; 
- Colaborar nos programas educativos de saúde bucal; 
- Realizar teste de vitalidade pulpar; 
- Fazer a tomada e a revelação de radiografias intra-orais; 
- Realizar a remoção de indultos, placas e tártaro supra gengival; 
- Executar a aplicação tópica de substâncias para a prevenção da cárie dental; 
- Fazer a demonstração de técnicas de escovagens; 
- Inserir e condensar substâncias restauradoras; 
- Polir restaurações; 
- Remover suturas; 
- Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre higiene, prevenção e tratamento de doenças orais; 
- Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; 
- Responder pela administração da clínica; 
- Supervisionar, sob delegação, o trabalho dos atendentes odontológicos; 
- Preparar substancias restauradoras e de moldagens; 
- Preparar moldeiras; 
- Confeccionar modelos; 
- Proceder conservação e manutenção de equipamentos odontológicos; 
- Instrumentar o cirurgião-dentista junto a cadeira operatória; 
- Proceder a limpeza e antissepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; 
- Realizar visitas domiciliares; 
- Executar tarefas relativas a programas lançados pelo Ministério da Saúde; 
- Manter as normas de cordialidade, educação e respeito com colegas, subordinados e munícipes;  
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- Dirigir, quando habilitado, veículo oficial do Município para deslocamento em cumprimento das funções ou atividades 
inerentes ao respectivo cargo; 
- Obedecer às normas e procedimentos de segurança do trabalho, utilizando equipamentos de proteção;  
- Garantir a confidencialidade das informações de sua área e da Administração Municipal; 
- Buscar constantemente o autodesenvolvimento de acordo com as necessidades de sua função e suas expectativas de 
carreira; 
- Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência, conforme necessidade 
ou a critério de seu superior. 
 
 
Art. 2 - A retificação do Edital nº 01/2022. 
 

ONDE SE LÊ: 
4.3 O período para a realização das inscrições será o período estabelecido no ANEXO III – Cronograma, observado o horário oficial de 
Brasília/DF, através do endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/. Para os candidatos que não tiverem acesso à 
Internet será disponibilizado o acesso no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social de Tapejara, sito à Avenida XV de 
Novembro, 545, Centro, Tapejara/PR, no período constante no Anexo III - Cronograma, no horário da 07h30min às 11h30min e das 
13h00min às 17h00min, durante os dias úteis, portando documentos pessoais. 
 

LEIA-SE: 
4.3 O período para a realização das inscrições será o período estabelecido no ANEXO III – Cronograma, observado o horário oficial de 
Brasília/DF, através do endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/. Para os candidatos que não tiverem acesso à 
Internet será disponibilizado o acesso no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social de Tapejara, sito à Rua Piauí, 870, (ao 
lado da APAE), Centro, Tapejara/PR, no período constante no Anexo III - Cronograma, no horário da 07h30min às 11h30min e das 
13h00min às 17h00min, durante os dias úteis, portando documentos pessoais. 
 

ONDE SE LÊ: 
6.1 - Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme Decreto Federal nº 6.593/2008. 
6.1.1-Conforme o Decreto Federal n.º 6.593/2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, 
realizado no âmbito municipal, os candidatos que: 
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 
6.135/2007; e 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007. 
 

LEIA-SE: 
6.1 - Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme Decreto Federal nº 6.593/2008. 
6.1.1-Conforme o Decreto Federal n.º 6.593/2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, 
realizado no âmbito municipal, os candidatos que: 
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 
6.135/2007; e 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 11.016 /2022. 
 
 

ONDE SE LÊ: 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD* 

Remuneração 
Inicial Bruta R$ 

Taxa de 
Inscrição 

Requisitos básicos 

OPERADOR DE RAIO X  24 h CR * 1.496,46 R$ 60,00 Ensino médio completo. 

BIOQUIMICO 40 h CR * 5.907,18 R$ 80,00 Ensino superior em Farmácia **  

 

http://concursos.alfaumuarama.edu.br/
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/
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LEIA-SE: 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD* 

Remuneração 
Inicial Bruta R$ 

Taxa de 
Inscrição 

Requisitos básicos 

OPERADOR DE RAIO X  

24 h CR * 1.496,46 R$ 60,00 Ensino médio completo e curso técnico de 
Raio X ou radiologia e  registro no conselho 
de classe respectivo. 

BIOQUIMICO 
40 h CR * 5.907,18 R$ 80,00 Ensino superior em Farmácia, com 

habilitação em bioquímica **  

 
 

ONDE SE LÊ: 
11.1.4 contra o resultado da prova de títulos; 
 

LEIA-SE: 
11.1.4 item excluído do edital; 
 
 
Art. 3 - A retificação do Anexo III do Edital nº 01/2022. 
 

ONDE SE LÊ: 
ANEXO III – Cronograma  

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 04/08/2022 

Período para impugnação do Edital 04/08  a 09/08/2022 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 04/08  a 11/08/2022 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 16/08/2022 

Período de Inscrição 04/08  a 29/08/2022 

Último dia para pagamento do boleto bancário 30/08/2022 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 

02/09/2022 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições. 05 e 06/09/2022 

Data Provável da Prova Escrita Objetiva, prática e títulos 11/09/2022 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site 
www.alfaumuarama.com.br/concursos 

11/09/2022 às 20 horas 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 12 e 13/09/2022 

Publicação do resultado final da prova escrita, prova de títulos e prática. 16/09/2022 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita, 
prática e títulos 

19 e 20/09/2022 

Homologação do resultado final 22/09/2022 

 
 
 
 

http://www.alfaumuarama.com.br/concursos
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LEIA-SE: 
ANEXO III – Cronograma  

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 04/08/2022 

Período para impugnação do Edital 04/08  a 09/08/2022 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 04/08  a 11/08/2022 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 16/08/2022 

Período de Inscrição 04/08  a 29/08/2022 

Último dia para pagamento do boleto bancário 30/08/2022 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 

02/09/2022 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições. 05 e 06/09/2022 

Data Provável da Prova Escrita Objetiva e prática  11/09/2022 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site 
www.alfaumuarama.com.br/concursos 

11/09/2022 às 20 horas 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 12 e 13/09/2022 

Publicação do resultado final da prova escrita e prova  prática. 16/09/2022 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita e 
prática 

19 e 20/09/2022 

Homologação do resultado final 22/09/2022 

 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Tapejara/PR, 05 de agosto de 2022. 

 
 

RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE  
Prefeito de Tapejara - PR 

 
 
 

MARCIO LUIZ BONADIO 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

Município de Tapejara - PR 
 

http://www.alfaumuarama.com.br/concursos

