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Art. 1º. � Determinar ao setor competente a pagar o (a) Sr. (a) 
Lenita Maria Honorato Ferreira, ocupante de cargo de, 
Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária no valor de R$ 52,00 
(Cinquenta e dois reais), perfazendo um total de R$ 52,00 
(Cinquenta e dois reais), para fazer face a suas despesas com o seu 
deslocamento para a Cidade de Russas-Ce, no(s) dia(s), 
21/09/2016, com a finalidade de, ir à Delegacia Civil para ser 
oitivado sobre inquéritos policiais, ficando desde já a Tesouraria 
autorizada a fazer referida liberação, devendo as despesas correr 
por conta de dotação própria do vigente orçamento. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE, em 21 
de setembro de 2016. 
  
MARIA EDVANIA DE BRITO MARTINS

Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social  

Publicado por:
Maria Daiane Sousa Melo 

Código Identificador:F44310FD 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

SECRETARIA DE SAÚDE 
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 03/2016 - MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � SECRETARIA DE SAÚDE � CENTRO 

DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 03/2016 - MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � SECRETARIA DE SAÚDE � CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS � CNPJ sob o nº 07.536.444/0001-95, com sede na Avenida Perimetral Sul, s/n, Centro, Nova 
Olinda � Ceará, representado pelo Prefeito Municipal o senhor Elizio Manoel Galdino e a Secretária de Saúde a Sta. Nayanny Sampaio Moreira, 
vêm, por meio deste, tornar público o Processo Seletivo Simplificado para contratação de empregados públicos de ensino superior, para lotação no 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS HORTÊNCIA BATISTA SAMPAIO, situado na sede do Município, para 
preenchimento de empregos públicos temporários de Cirurgião-Dentista e Auxiliar Odontológico, com quantitativos, especificações, requisitos, 
normas e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A Seleção Pública Simplificada, objeto deste edital, ocorrerá em uma etapa, consistindo em ANÁLISE CURRICULAR e DOCUMENTAL, de 
caráter classificatório e eliminatório. 
1.2 Compete à Comissão Coordenadora desta Seleção Pública realizar a Análise Curricular e Documental. 
1.3 A Comissão Coordenadora desta Seleção Pública será composta pela Equipe de Gestão da Secretaria de Saúde deste Município, Nayanny 
Sampaio Moreira (Psicóloga) Secretária de Saúde, Icaro Renan Meneses Moreira (Cirurgião-Dentista) Coordenador de Saúde Bucal e Gabryella 
Moreira Menezes de Lima (Enfermeira) Coordenadora de Atenção Básica. 
1.4 Os candidatos aprovados e classificados na Seleção estarão habilitados a serem contratados pelo MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � 
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA para ocuparem os empregos públicos de caráter temporário, de acordo com a 
ordem de classificação e dentro do número de vagas ofertadas. 
1.5 Serão considerados aprovados e classificados os candidatos que atingirem a quantidade de vagas ofertadas, conforme o item 7.1 deste Edital. 
1.6 Aos ocupantes dos empregos públicos definidos neste Edital aplicam-se o disposto no Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 
574/09), sendo que serão vinculados ao Regime de Previdência Geral de Previdência. 
  
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 Para a inscrição, o candidato deverá dirigir-se à sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, localizada na Rua Alvim Alves, s/n, 
Centro, Nova Olinda - Ceará, preencher uma ficha de inscrição, e no ato, disponibilizar o currículo e a documentação comprobatória exigida, em 
cópias autenticadas em Cartório. 
2.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: Cópia da identidade, cópia do CPF, comprovante de endereço, 
cópia do diploma de conclusão do curso de formação na área pretendida, 02 (duas) fotos 3x4 coloridas, bem como declarações ou certidões para 
comprovação de cursos ou experiências na área para qual o candidato está concorrendo autenticadas em cartório. 
2.3 A inscrição deverá ser efetuada no período de 10 de outubro de 2016 a 14 de outubro do corrente ano, durante o horário de expediente, ou seja, 
de 08h00minh as 11h00minh e de 13h00minh as 16h00minh, no local indicado no item 2.1. 
2.4 A inscrição poderá ser feita por procuração pública acompanhada de cópia legível do documento de identidade do procurador. 
2.5 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento, e, ainda, na concordância de que deverá apresentar todos os documentos comprobatórios 
exigidos para a sua inscrição no processo seletivo, conforme subitens abaixo discriminados: 
2.5.1 Certificação de conclusão do Curso de Formação em que o candidato pretende se submeter ao Processo Seletivo devidamente reconhecido pelo 
Órgão competente, com registro do profissional no Conselho respectivo. 
2.5.2 Curriculum Vitae (anexar comprovação das atividades relacionadas à área escolhida pelo candidato), conforme modelo do ANEXO V. 
2.5.3 Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal. 
2.5.4 Conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
2.5.5 O CEO - CENTRO DE ESPECIELIDADES ODONTOLOGICAS funcionará 120 horas por semana, com 6 Cirurgiões Dentistas, cada um com 
carga horaria de 20 horas. O candidato deve então apresentar no ato da inscrição uma declaração, assinada e com firma reconhecida de que está 
ciente do fato acima mencionado e que dispõe de tempo para assumir as atividades laborais as quais está se candidatando. Vele salientar que os 
profissionais serão lotados no serviço conforme a necessidade da instituição. 
2.5.6 Ter habilitação específica para o exercício do emprego concorrido, e estar com a situação regular junto ao Conselho respectivo. 
2.5.7 Estar o candidato, do sexo masculino, em regular situação perante o serviço militar. 
2.5.8 Estar em situação regular com as obrigações eleitorais. 
2.5.9 Não ter qualquer restrição de ordem criminal que impeça o livre exercício de direitos. 
2.6 A inscrição para os candidatos estará disponível a partir das 08h00min do primeiro dia de inscrição na SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, permanecendo acessível até as 16h00min do último dia de inscrição, considerando-se o horário oficial local, 
devendo o candidato preencher e entregar os dados da ficha de inscrição até as 16h00min do último dia de inscrição. 
2.7 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA não se responsabilizará por pedido de inscrição que não tenha sido 
recebido, falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem o recebimento dos dados. 
2.8 O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas no preenchimento dos dados que apresentará, arcando com as 
conseqüências de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou inverídicas. 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

www.pciconcursos.com.br
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2.9 - A qualquer tempo, a participação do candidato poderá ser vetada, com sua eliminação do processo, desde que verificada falsidade de 
declarações ou irregularidades nas informações e documentos. 
2.10 � A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA não se responsabilizará por pedido de inscrição que não tenha sido 
efetuado nos prazos e horários estabelecidos nos subitens anteriores. 
2.11 � Não será cobrada taxa de inscrição. 
2.12 � Para a inscrição o Candidato deve procurar a Coordenação de Saúde Bucal e o Coordenador de Saúde Bucal, na SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. 
  
3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS 
3.1 Do total de vagas previstas neste edital, 5% (cinco por cento) das vagas serão reservadas aos candidatos portadores de deficiências, compatíveis 
com o exercício da função, na forma prevista na Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298/99, alterado 
pelo Decreto 5.296/2004. 
3.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior deste Edital resulte em número com fração, este será aproximado ao primeiro número 
inteiro antecedente. 
3.3 O candidato portador de deficiência que desejar concorrer nesta condição deverá indicar na ficha de inscrição ser portador de deficiência que não 
o inabilite para o exercício do cargo para o qual está concorrendo. 
3.4 O candidato que optar por concorrer como portador de deficiência participará da presente Seleção Pública em igualdade de condições com os 
demais candidatos, exceto no que se refere à reserva de vagas, à classificação e aos exames médicos admissionais. 
3.5 O candidato que concorrer na condição de portador de deficiência, se habilitado pela junta pericial médica oficial designada pela SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA e aprovado na seleção, além de figurar na lista geral de classificação, constará também na lista 
de classificação própria, nos termos da legislação vigente. 
3.6 Na inexistência de candidato aprovado para a vaga reservada aos portadores de deficiência ou no caso de reprovação na perícia médica, a vaga 
reservada a que se refere o subitem 3.1 será ocupada pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 
3.7 A não observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições, 
mesmo que tenha escolhido tal opção. 
3.8 Os candidatos que no ato de inscrição que se declararem portadores de deficiência, se classificados nas etapas previstas neste Edital, além de 
figurarem nas listas de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a respectiva ordem de classificação. 
  
4. A CARGA HORÁRIA a ser cumprida pelos ocupantes dos empregos definidos no ANEXO I do presente Edital. 
  
5. A REMUNERAÇÃO a ser auferida encontra-se relacionada no ANEXO I, cujo valor será reajustável na mesma data e nos mesmos índices 
aplicáveis às categorias profissionais respectivas.
5.1 Será acrescida à remuneração dos empregados contratados com base na presente Seleção Pública as gratificações decorrentes de Lei Municipal 
atinentes à matéria. 
5.2 Outros benefícios previstos serão aplicados pela SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA conforme o Estatuto do 
Servidor Público. 
  
6. A DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES à serem desenvolvidas pelos candidatos aprovados e classificados encontram-se definidas no 
ANEXO I do presente Edital. 
  
7. DAS VAGAS 
  
7.1 As vagas ofertadas serão distribuídas, conforme tabela abaixo, que consta do ANEXO I do presente Edital: 
  
Emprego Público Requisitos Exigidos para Contratação Qtd. Carga Horária Salário Forma de Provimento

Cirurgião Dentista (Endodontia) 
Graduação em odontologia, Registro no órgão profissional 
Competente e CRO ativo. 

02 20 Horas R$ 1.500,00 Seleção Pública 

Cirurgião Dentista (Traumato-Buco-Maxilo-
Facial/Estomatologia) 

Graduação em odontologia, Registro no órgão profissional 
Competente e CRO ativo. 

02 20 Horas R$ 1.500,00 Seleção Pública 

Cirurgião Dentista (Periodontia) 
  

Graduação em odontologia, Registro no órgão profissional 
Competente e CRO ativo. 

01 20 Horas R$ 1.500,00 Seleção Pública 

Cirurgião Dentista (Pacientes 
Especiais/Odontopediatria) 

Graduação em odontologia, Registro no órgão profissional 
Competente e CRO ativo. 01 20 Horas R$ 1.500,00 Seleção Pública 

Auxiliar em Saúde Bucal 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Certificado de 
Curso Técnico específico ou Comprovação de Experiência 
na Área 

01 40 Horas R$ 880,00 Seleção Pública 

  
8. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
8.1 Etapa única: Análise Curricular e Documental 
8.1.1 A classificação dos candidatos inscritos será através da avaliação de currículos e documentos, constando de Titulação/ Aperfeiçoamento e 
Experiência Profissional do candidato, e será realizada na data de 17 a 21 de outubro de 2016, pela Comissão Coordenadora da Seleção Pública 
Simplificada. 
8.1.2 A Avaliação Curricular valerá até 10 (dez) pontos, e classificará até 02 (duas) vezes o número de vagas ofertadas, considerando-se reprovado o 
candidato que não atingir a pontuação mínima de 5,0 (cinco) pontos. Os Candidatos que não comprovarem dispor de tempo laboral suficiente e 
adequado para assumir o presente Processo Seletivo também será eliminado da seleção. 
8.1.3 A Avaliação Curricular dar-se-á exclusivamente através da análise das informações prestadas no ato da inscrição e constantes na Ficha de 
Inscrição (ANEXO III), obedecendo-se rigorosamente à Tabela de Pontos apresentada no ANEXO II deste Edital, não sendo aceita qualquer 
informação curricular que venha a ser encaminhada posteriormente. 
8.1.4 Na Avaliação Curricular, somente serão pontuados os cursos e experiências profissionais que tiverem correlação com o cargo para o qual o 
candidato se inscreveu. 
8.1.5 Só serão aceitos certificados e diplomas emitidos por instituição reconhecida pela autoridade pública competente. 
8.1.6 Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade competente ou por ela oficialmente 
delegada. 
8.1.7 O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado nas formas a seguir: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS; ou 
b) Certidão ou Declaração de tempo de serviço público, emitida pela Unidade de Recursos Humanos da instituição em que o candidato trabalha ou 
trabalhou, no caso de servidor ou empregado público; ou 
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c) Certidão ou Declaração da instituição ou empresa em que trabalha ou trabalhou, acompanhada de tradução para a língua portuguesa, feita por 
tradutor juramentado, no caso de experiência profissional no exterior; ou 
d) Certidão ou Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato mantém atualmente ou já manteve anteriormente vínculo 
formal de trabalho, no caso de experiência como contratado. Não será contabilizado tempo de contrato de estágio. 
8.1.7.1 Na hipótese de na empresa ou Instituição em que o candidato trabalha ou trabalhou não existir Unidade de Recursos Humanos, a Certidão ou 
Declaração acima referida deverá ser emitida, carimbada e assinada pela autoridade máxima da instituição ou empresa que fornecer o documento. 
8.1.7.2 As Certidões ou Declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição ou empresa e assinada pelo responsável por sua emissão. 
8.1.7.3 O tempo de experiência só será computado a partir de 06 (seis) meses, com no máximo 02 (dois) anos. 
8.1.8 Qualquer informação em desacordo com a realidade ou não comprovada gera a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
8.1.9 As informações constantes no currículo deverão ser comprovadas mediante a entrega dos documentos, conforme determinado no item 2, 
subitem 2.2 deste Edital. 
8.1.10 O resultado da Análise Curricular será publicado na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, SECRETARIA DE 
SAÚDE DE NOVA OLINDA, SEDE DO PODER LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO � FÓRUM.
  
9. DO JULGAMENTO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
9.1 A ANÁLISE CURRICULAR - DOCUMENTAL será avaliada, pontuada e considerada para o julgamento final e classificação dos candidatos, 
conforme critérios estabelecidos no Anexo II deste Edital, sendo eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 5,0 (cinco) 
pontos. 
9.2 A nota final será calculada pela média aritmética obtida na Análise Curricular e Documental, sendo aprovados e classificados os candidatos que 
obtiverem média final igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos. 
9.3 Os candidatos aprovados serão classificados segundo a ordem decrescente da nota final. 
  
10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1 Ocorrendo empate, considerar-se-á, como primeiro critério de desempate, o disposto no parágrafo único do Art. 27 da Lei Federal nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e, em seguida, a maior idade civil dos participantes empatados. 
  
11. DO RESULTADO
11.1 O resultado final da SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 03/2016/MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � SECRETARIA 
DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA será publicada no dia 24 de outubro de 2016 em todos os Órgãos Públicos do Município de 
Nova Olinda e no site oficial do município. 
  
12. DOS RECURSOS
12.1 Serão admitidos recurso administrativo sobre os resultados da Análise Curricular. 
12.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 01 (UM) dia útil, contados a partir do primeiro dia útil após a data de divulgação do resultado 
da Análise Curricular. 
12.3 Os recursos deverão ser dirigidos a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de requerimento redigido conforme ANEXO IV, e 
protocolado na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, situada na Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 558, Centro, Nova Olinda � 
Ceará e estar fundamentado indicando com precisão o item sobre o qual versa a revisão, sob pena de não ser admitido. Não será acatado recurso fora 
do prazo. 
12.4 Os recursos relativos à Análise Curricular serão julgado pela Comissão do presente Processo Seletivo Público Simplificado. 
12.5 Se ficar provado o vício, irregularidade insanável ou preterição de formalidade substancial, o Processo Seletivo Público Simplificado será 
anulado de forma total ou parcial. 
12.6 O candidato que, visando interesses pessoais, lançar mão de falsas alegações e fatos inverídicos com o propósito de embargo do processo 
seletivo, após a apuração dos fatos, se não comprovados, poderá responder pelo ato, na forma da legislação atinente à matéria. 
12.7 � A Comissão de Comissão do presente Processo Seletivo Público Simplificado constitui-se a única e última instância recursal para julgar 
recursos, respectivamente, sendo soberana em sua decisão. 
12.8 - A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse de mais de um candidato, será dada a conhecer coletivamente. 
  
13. DA HOMOLOGAÇÃO
13.1 A Homologação do resultado final da SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 03/2016/MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � 
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA, será publicado em todos os Órgãos Públicos do Município de Nova Olinda 
e no site oficial do município. 
  
14. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
14.1 A Convocação dos candidatos classificado no presente Processo Seletivo Público se dará por meio de Ato da Secretária Municipal de Saúde. 
  
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 O Processo Seletivo Público Simplificado terá validade até 31 de Dezembro de 2106, podendo ser prorrogado, a contar da publicação da 
homologação do resultado final. 
15.3 Será excluído do Processo Seletivo Público Simplificado, por ato da Comissão, o candidato que cometer alguma das seguintes irregularidades: 
a) Agir com incorreção ou descortesia para com os membros da Comissão e demais colaboradores, auxiliares ou autoridades presentes; 
b) Utilizar ou tentar utilizar de meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros; 
15.5 Todos os documentos relativos a este Processo Seletivo Público Simplificado (edital de abertura, fichas de inscrições, avaliações, homologação 
de resultado final, entre outros) serão confiados, após seu término, à guarda da SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 
03/2016/MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA, e serão mantidos pelo prazo 
de dois anos, findo o qual, serão incinerados. 
15.6 O candidato deverá observar rigorosamente o edital e retificações (caso ocorram) sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento da 
publicação e divulgação de atos, comunicados e editais. 
15.7 Em havendo alterações, atualização ou acréscimos dos itens do presente edital, haverá divulgação no endereço eletrônico do município de Nova 
Olinda. 
15.8 Será eliminado o candidato que, convocado, faltar no dia e hora marcados em qualquer fase do Processo Seletivo Público Simplificado ou não 
comparecer no período estabelecido para a assinatura do contrato de trabalho, bem como transgredir as normas e regras deste Processo Seletivo 
Público Simplificado. 
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15.9 O candidato que não comparecer para assumir a vaga para a qual foi selecionado, na data estabelecida no Edital de Convocação, será excluído 
do Certame. 
15.10 Na vigência da validade deste Processo Seletivo Público Simplificado, o SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 
03/2016/MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA reserva-se o direito de 
proceder às contratações em número que atenda aos seus interesses. 
15.11 O candidato aprovado no limite das vagas ofertadas pelo MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � SECRETARIA DE SAÚDE para 
preenchimento dos empregos públicos, poderá optar, no prazo de 30 dias, pela sua inclusão no final da fila, por ordem de classificação geral, 
abdicando da classificação conquistada no Certame. 
15.12 Os casos omissos, no que concerne aos aspectos técnicos e operacionais referentes ao Processo Seletivo Público Simplificado, serão resolvidos 
pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público Simplificado. 
15.13 O Foro da Comarca de Nova Olinda-CE é o competente para decidir quaisquer ações judiciais interpostas com respeito ao presente Edital e 
respectivo Processo Seletivo Público Simplificado. 
  
Nova Olinda - CE, 10 de outubro de 2016. 
  
ELIZIO MANOEL GALDINO

Prefeito Municipal 
  

NAYANNY SAMPAIO MOREIRA

Secretária de Saúde 
  
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 03/2016/MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA � SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE NOVA OLINDA
  
ANEXO I
  
REQUISITOS PARA ADMISSÃO/VAGAS/CARGA HORÁRIA/PERFIL PROFISSIONAL/SALARIO
  
Emprego Público Requisitos Exigidos para Contratação Qtd. Carga Horária Salário Forma de Provimento

Cirurgião Dentista (Endodontia) 
Graduação em odontologia, Registro no órgão profissional 
competente e CRO ativo. 

02 20 Horas R$ 1.500,00 Seleção Pública 

Cirurgião Dentista (Traumato-Buco-Maxilo-
Facial/Estomatologia) 

Graduação em odontologia, Registro no órgão profissional 
competente e CRO ativo. 

02 20 Horas R$ 1.500,00 Seleção Pública 

Cirurgião Dentista (Periodontia) 
  

Graduação em odontologia, Registro no órgão profissional 
competente e CRO ativo. 

01 20 Horas R$ 1.500,00 Seleção Pública 

Cirurgião Dentista (Pacientes 
Especiais/Odontopediatria) 

Graduação em odontologia, Registro no órgão profissional 
competente e CRO ativo. 

01 20 Horas R$ 1.500,00 Seleção Pública 

Auxiliar em Saúde Bucal 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Certificado 
de Curso Técnico específico ou Comprovação de 
Experiência na Área 

01 40 Horas R$ 880,00 Seleção Pública 
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ANEXO II
  
CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL
  
ITEM CRITÉRIOS PONTOS

01 Experiência relacionada ao serviço Até 5

1.1 
Experiência comprovada em atividades relacionadas à área escolhida pelo candidato, em Órgãos ou Entidades Públicas. (Será atribuído 1,0 ponto para cada trabalho 
apresentado, até no máximo 2,5 pontos). 

( )
  

1.2 
Experiência comprovada em atividades relacionadas à área escolhida pelo candidato, em entidades civis ou empresas. (Será atribuído 1,0 ponto para cada trabalho 
apresentado, até no máximo 2,5 pontos). 

( )

1.3 
Participação em eventos, palestras e jornadas referente à área escolhida pelo candidato. (Será atribuído 1,0 ponto para cada trabalho apresentado, até no máximo 2,5 
pontos). 

( )

Subtotal pontos ( )

2 Qualificação do candidato Até 7

2.1 Diploma devidamente registrado de conclusão do curso relacionado à área escolhida pelo candidato (Titulação/ Aperfeiçoamento) (1,5 ponto) ( )

2.2 Cursos de qualificação e aperfeiçoamento na área escolhida pelo candidato (Será atribuído 0,5 ponto para cada trabalho apresentado até no máximo de 2,0 pontos) ( )

2.3 Especialização- Máximo (até 2,0 pontos) ( )

2.4 Mestrado (até 3,5 pontos) ( )

2.5 Doutorado (até 5,0 pontos) ( )

Total de Pontos Até 10

  
*podem haver variações nas pontuações em função da correlação ou não das áreas dos cursos apresentados pelo candidato e as vagas 
pleiteadas pelos mesmos. 
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ANEXO III
  
FICHA REQUERIMENTO - INSCRIÇÃO
EDITAL 03/2016
  
N° DA FFICHA 
  

www.pciconcursos.com.br


