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ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CAMPINAS – NORTE – CISMETRO – EDITAL DA SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2022  

ADITIVO nº 003/2022 

 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas – Norte – 

CISMETRO, com sede na Rua Amarílis, 118-B, Jardim Holanda, Holambra/SP, CEP 13825-

000, neste ato representado pelo Superintendente, Sr. Élcio Ferreira Trentin, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o 3º aditivo ao edital 001/2022, conforme segue:  

 

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 INCLUÍDO no ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS DA SELEÇÃO 

PÚBLICA 001/2022 o conteúdo do emprego Cirurgião Dentista PSF 40h. 

 

Cirurgião Dentista Generalista 40h e Cirurgião Dentista PSF 40h 
 
Anatomia e escultura dental. Aparelhos ortodônticos. Materiais odontológicos. Materiais e 

técnicas de moldagem e modelagem. Materiais restauradores e protéticos estéticos. 

Equipamento e instrumental protético. Noções básicas de oclusão dentária. Aspectos 

relativos à atuação profissional. Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 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 dentinapolpa. Materiais dentários forradores e restauradores. Terapêutica e 

farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor: indicações e 

contraindicações, exodontias, cuidados pré e pós-operatórios. 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.. 

 

Artigo 2º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital 

001/2022. 

 
Holambra/SP, 04 de maio de 2022. 

 

Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente 


