
ATO DE RETIFICAÇÃO NR 02 DO EDITAL NR 13/2009, PUBLICADO EM 15/03/2010, QUE 
REGULA  O  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  TÉCNICO  EM 
SEGURANÇA PÚBLICA DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS (QPE) DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2010, VAGAS PARA AS CATEGORIAS DE 
AUXILIAR DE SAÚDE, AUXILIAR DE COMUNICAÇÕES E MÚSICOS (CTSP QPE/2010).

          

 O  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  E  A  CHEFE  DO  CENTRO  DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o Edital DRH/CRS nº 13/2009, publicado no “MG” nº 048, de 16/03/10, 
resolvem:

            1. Retificar o preâmbulo do edital que passa a ter a seguinte redação:

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

EDITAL DRH/CRS Nº 13/2009, DE 15 DE MARÇO DE 2010.

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA 
PÚBLICA  DO  QUADRO  DE  PRAÇAS  ESPECIALISTAS  (QPE)  DA  POLÍCIA 
MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  PARA  O  ANO  DE  2010,  VAGAS  PARA  AS 
CATEGORIAS  DE  AUXILIAR  DE  SAÚDE,   AUXILIAR  DE  COMUNICAÇÕES  E 
MÚSICOS (CTSP QPE/2010).

 O  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  E  A  CHEFE  DO  CENTRO  DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições  legais,  tendo  em vista  a  autorização  concedida  pela  Resolução  nº  4.016  de  17/04/2009, 
alterada pelas Resoluções nº  4.028 de 29/05/2009,  nº 4.069 de 12/03/2010 e nº 4.081 de 06/05/2010 
tornam pública a abertura das inscrições e estabelecem normas para a realização do concurso público 
destinado a selecionar  candidatos  para o Curso Técnico  em Segurança Pública  do Quadro de Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as 
categorias  de Auxiliar  de Comunicações,  Músicos e Auxiliar  de Saúde (especialidades  de auxiliar de 
farmácia, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal, técnico de enfermagem e técnico em patologia 
clínica), observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 
5.301,  de  16/10/1969  e  suas  alterações,  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de  26/04/2010,  legislação 
complementar pertinente ao assunto e, em particular, as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista 
as determinações do tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo nº 796.065, que determinou 
a publicação de novo edital.

           2. Da DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, alterar o item 1.1 do edital, e acrescentar o item 
1.2.1 que passam a ter a seguinte redação:

1.1 O concurso para o CTSP QPE/2010 visa selecionar profissionais capacitados e habilitados para o 
exercício de funções em atividades específicas, sendo oferecidas 170 (cento e setenta) vagas, para ambos os 
sexos, para as categorias  Auxiliar  de Comunicações,  Músicos e  Auxiliar  de Saúde (especialidades  de 
auxiliar de farmácia, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal, técnico de enfermagem e técnico em 
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patologia clínica), destinadas e distribuídas conforme o anexo “B” deste edital. 

1.2.1 Os candidatos que já realizaram inscrição para as especialidades de técnico em higiene dental e 
auxiliar de consultório dentária deverão acessar o site do CRS, www.pmmg.mg.gov.br/crs, no período de 
07/06 a 14/06/2010, para fazerem nova opção de vagas entre técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde 
bucal, sob pena de indeferimento . 

          3. Da Descrição Sumária das Atribuições, alterar o item 2.1.2.2. do edital, desmembrando 
as atribuições para o técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde e alterar as atribuições para o técnico em 
patologia clínica, que passam a ter a seguinte redação:

2.1.2.2 Atribuições do cargo de soldado técnico em saúde bucal: participar do treinamento e capacitação 
de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde. Participar das 
ações  educativas  atuando  na  promoção  da  saúde  e  na  prevenção  das  doenças  bucais.  Participar  na 
realização  de  levantamentos  e  estudos  epidemiológicos,  exceto  na  categoria  de  examinador.  Ensinar 
técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, 
conforme orientação  do cirurgião-dentista.  Fazer  a  remoção do biofilme,  de acordo com a indicação 
técnica definida pelo cirurgião-dentista.  Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista,  o trabalho 
dos auxiliares de saúde bucal. Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em 
consultórios ou clínicas odontológicas. Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na 
restauração  dentária  direta,  vedado  o  uso  de  materiais  e  instrumentos  não  indicados  pelo  cirurgião-
dentista. Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive 
em ambientes  hospitalares.  Remover  suturas.  Aplicar  medidas  de  biossegurança  no  armazenamento, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.  Realizar isolamento do campo operatório. 
Exercer  todas as competências  no âmbito hospitalar,  bem como instrumentar  o cirurgião-dentista  em 
ambientes clínicos e hospitalares.

2.1.2.3  Atribuições  do cargo de soldado auxiliar  em saúde bucal:  organizar  e  executar  atividades  de 
higiene  bucal.  Processar  filme  radiográfico.  Preparar  o  paciente  para  o  atendimento.  Auxiliar  e 
instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares. Manipular 
materiais  de  uso  odontológico.  Selecionar  moldeiras.  Preparar  modelos  em gesso.  Registrar  dados  e 
participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. Executar 
limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente 
de  trabalho.  Realizar  o  acolhimento  do  paciente  nos  serviços  de  saúde  bucal.  Aplicar  medidas  de 
biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 
Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais  e sanitários.  Realizar  em 
equipe  levantamento  de  necessidades  em saúde  bucal.  Adotar  medidas  de  biossegurança  visando  ao 
controle de infecção. 

2.1.2.5 Atribuições do cargo de soldado técnico em patologia clínica: coletar, receber e distribuir material 
biológico de pacientes e lavagem de materiais. Preparar amostras do material biológico e realizar exames 
conforme  protocolo.  Operar  equipamentos  analíticos  e  de  suporte.  Executar,  checar,  calibrar  e  fazer 
manutenção  corretiva  dos  equipamentos.  Organizar  o  local  de  trabalho.  Efetuar  registros  diversos. 
Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança.

             4. Dos REQUISITOS, alterar o item 3.1, “l” do edital, que passa a ter a seguinte redação:

3.1 São requisitos legais, previstos na Lei 5.301/69, exigidos para ingresso na Polícia Militar, em especial 
no QPE:
 
l) possuir formação em nível técnico compatível com a categoria/especialidade a que concorre, exceto 
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auxiliar em saúde bucal e músico, sendo que, para a categoria de auxiliar de comunicações, a formação 
em nível técnico deverá ser em eletrônica ou eletrotécnica e para a categoria de auxiliar de farmácia, a 
formação em nível técnico deverá ser em farmácia ou química.

             5. Alterar os itens 4.2; 4.3, “a” e “d”; 4.4; 4.10; 4.14, “c”; 4.15; 4.18; 5.2; 5.15; 5.27.2; 
5.28.3; 5.28.4 e 7.1, “l” e ”n” do edital, acrescentar os itens 7.1, “o” e  8.5.2.7, que passam a ter a seguinte 
redação, respectivamente:

4.2 As inscrições serão feitas via Internet, através do site do CRS, www.pmmg.mg.gov.br/crs, no período 
de 07/06 a 14/06/2010, exceção aos contemplados pela lei nº 13.392, de 07/12/1999, que será conforme o 
previsto nos itens 4.13 a 4.18 deste edital. 

4.3 A inscrição via Internet (on-line) obedecerá os seguintes passos:
a) acesso no período de 07/06 a 14/06/2010, no site www.pmmg.mg.gov.br/crs, no link inscrições on-line; 
d)  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  em qualquer  agência  do  Banco  do  Brasil,  Mercantil  do  Brasil, 
Bradesco, HSBC, Bancoob ou Itaú, que deverá ser efetivada até o final do expediente bancário do dia 
15/06/2010 (a inscrição via Internet somente será efetivada após o pagamento da taxa); 

4.4  Não serão  efetivadas  inscrições  de  candidatos  que  efetuarem pagamento  da  taxa  após  a  data  de 
15/06/2010, conforme a letra d) do item 4.3. 

4.14 Para as inscrições amparadas pelo estabelecido no item 4.13 o candidato deverá proceder da seguinte 
forma:
c) Após realizados os procedimentos constantes das letras a) e b), conforme o caso, o candidato deverá 
comparecer,  exclusivamente nos dias 07 e 08/06/2010, no horário de 09:00h às 17:00h, em uma das 
unidades constantes do anexo “B”, munido do impresso que contenha seus dados pessoais, para entrega 
da documentação descrita no item 4.13 e requerimento de sua inscrição. 

4.15 O resultado da análise da documentação apresentada junto ao requerimento de inscrição amparado 
pela Lei nº 13.392, de 07/12/1999, será dado a conhecer até a data de 10/06/2010 na Unidade em que o 
candidato houver protocolado seu requerimento ou através da Internet no site www.pmmg.mg.gov.br/crs, 
cabendo exclusivamente ao candidato a responsabilidade de conferir se teve sua inscrição deferida. 
             
4.18 As unidades deverão encaminhar para o CRS, até a data de 09/06/2010 a relação de candidatos que 
tiverem o pedido de isenção indeferido, contendo dados completos (nome, identidade, CPF e motivo do 
indeferimento),  bem como  das  inscrições  deferidas,  para  consolidação  da  relação  de  inscritos  e  não 
inscritos.  O não encaminhamento  no prazo previsto  implicará  em responsabilidade  administrativa  do 
responsável.

5.2 As provas de conhecimentos,  que serão aplicadas no dia 01/08/2010, com início previsto para as 
08:00h, terão a seguinte composição:
 
5.15 Os exames preliminares de saúde serão realizados conforme os termos da Resolução Conjunta nº 
4.073, de 26/04/2010. Essa Resolução contém a relação das doenças e alterações  incapacitantes  para 
ingresso  na  PMMG, encontrando-se  disponível  no  site  do CRS  www.pmmg.mg.gov.br/crs,  sendo de 
inteira responsabilidade do candidato seu conhecimento.

5.27.2 O exame psicológico será centralizado em Belo Horizonte e realizado nos termos deste edital, 
observando-se  a  Lei  n.º  5.301,  de  16/10/1969,  a  Resolução  Conjunta  nº  4.073,  de  26/04/2010  e  a 
Resolução nº 002, de 24/03/2003, do Conselho Federal de Psicologia (CFP). 
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5.28.3  Verificar-se-á,  através  do  exame  psicológico,  se  o  candidato  apresenta  os  fatores  de  contra-
indicação para admissão e inclusão previstos no Grupo XVI, anexo “E” da Resolução Conjunta nº 4.073, 
de 26/04/2010.
 
5.28.4  O resultado  obtido  no  exame  psicológico  será  decorrente  da  análise  conjunta  das  técnicas  e 
instrumentos psicológicos utilizados. Dessa análise resultará o parecer INDICADO para os candidatos 
que  não apresentarem nenhum traço  de personalidade  incompatível  com o exercício  da atividade  ou 
serviço de natureza policial militar, e CONTRA-INDICADO para os que apresentarem fator de contra-
indicação  ou incompatibilidade  para o exercício  da função policial  militar,  nos termos  da Resolução 
Conjunta nº 4.073, de 26/04/2010. Somente o candidato indicado será considerado aprovado.
 
7.1 Somente será matriculado no CTSP/QPE o candidato que tiver sido aprovado e classificado dentro do 
limite das vagas conforme critérios estabelecidos, preencher os requisitos exigidos no item 3 deste edital 
e, ainda, apresentar, na data e local estipulados para matrícula, os seguintes documentos, original e cópia:
 
l)  para  os  candidatos  às  vagas  das  categorias  de  auxiliar  de  saúde,  exceto  auxiliar  em saúde  bucal, 
certificado de formação em nível técnico, compatível com a categoria/especialidade em que foi aprovado, 
fornecido  por  instituição  de  ensino  oficial  ou  regularmente  reconhecida  ou  autorizada  por  órgão 
governamental;
n) certificado de registro junto ao respectivo Conselho de Classe, de acordo com a especialidade de saúde 
a  que concorre,  exceto para os candidatos  às vagas de auxiliar  de farmácia  que possuírem formação 
técnica em farmácia e técnicos em patologia clínica. 
o) para os músicos, apresentação de certificado de aprovação no exame para músico profissional junto a 
Ordem dos Músicos do Brasil.

8.5.2.7 O psicólogo devidamente nomeado pelo candidato, durante o horário de atendimento agendado, 
somente representará um candidato de cada vez.

             6. Alterar o anexo “A” do edital, calendário de atividades, que passa a vigorar conforme o 
quadro abaixo:
                   

ANEXO “A”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

Data / Hora Atividade Responsável/Local

07 a 14/06/2010 Inscrição
Candidato, através do site: 
www.pmmg.mg.gov.br/crs 

07 e 08/06/2010
Entrega de documentos e solicitação de 

inscrição por isenção de taxa.
Candidatos/unidades do anexo 

“C”.

09/06/2010
Data máxima para envio ao CRS da relação 
de candidatos que requereram inscrição por 
isenção de taxa (deferidos e indeferidos).

Unidades/PA

10/06/2010
Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas por isenção de taxa
CRS/Internet 

15/06/2010

Data limite para pagamento da taxa de 
inscrição (DAE), que deverá ser impressa 

unicamente através do site 
www.pmmg.mg.gov.br/crs , no mesmo link 

utilizado para inscrição no concurso.

Candidatos, através dos 
bancos: do Brasil, Mercantil 
do Brasil, HSBC, Bradesco, 

Bancoob ou Itaú.

23/07/2010 Divulgação do local de prova CRS/Internet
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01/08/2010
Domingo

07:15 h
Apresentação dos candidatos nos locais de 

prova

08:00 h
às

12:00 h

Prova I (conhecimentos)
e 

Prova II (redação)

Conforme divulgação prévia 
pela Internet.

02/08/2010
Remessa das provas para o CRS

Unidades responsáveis pela 
aplicação.

Divulgação do gabarito da prova I CRS/Internet
01/09/2010 Divulgação do resultado da prova I
15/09/2010 Divulgação das notas da prova II

CRS/Internet

19/10/2010
Divulgação do resultado da 1ª fase e 
calendário de atividades da 2ª fase.

CRS / “MG” e Internet

19/07/2011
Resultado final e convocação para 

matrícula
CRS / “MG” e Internet

28/07/2011 Período de matrícula
01/08/2011 Início do curso

CET

             7. Alterar o anexo “B” do edital, distribuição de vagas para técnico e auxiliar em saúde 
bucal, que passa a vigorar conforme o quadro abaixo:

ANEXO “B”

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Categoria Especialidade/Instrumento Nr de vagas Unidades de destino das vagas
Auxiliar de 

Comunicações --- 30
As vagas poderão ser destinadas a qualquer unidade 

da  PMMG, em todo Estado de Minas Gerais.

Auxiliar de Saúde

Técnico em Enfermagem 55

Técnico em Saúde Bucal 05

Auxiliar em Saúde Bucal 10

Auxiliar de Farmácia 06

Técnico em Patologia Clínica 04

As vagas poderão ser destinadas a qualquer unidade 
instalada em Belo Horizonte.
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Músico

Clarinetista 03 4º BPM (Uberaba)

Percucionista 01

Contrabaixista 01

7º BPM (Bom Despacho)

Trompetista 01

Contrabaixista 01

Trombonista 02

10º BPM (Montes Claros)

Clarinetista 01

Percucionista 01

Bombardinista 01

11º BPM (Manhuaçu)

Trompetista 02 12º BPM (Passos)

Bombardinista 01

Contrabaixista 01

10ª RPM (as vagas poderão ser destinadas para Patos 
de Minas ou Patrocínio).

Clarinetista 04

Saxofonista 01

Trompetista 01

Trombonista 01

17º BPM (Uberlândia)

Trompetista 02

Clarinetista 01

Trombonista 01

20º BPM (Pouso Alegre)

Trompetista 01

Trombonista 02

21º BPM (Ubá)

Flautista 01

Clarinetista 08

Saxofonista alto 02

Saxofonista tenor 02

Trompetista 03

Trompista 03

Trombonista 03

Bombardinista 02

Contrbaixista 03

Percussionista 03

29º BPM (Poços de Caldas)

TOTAL 170

             8. Alterar o anexo “D” do edital, data para consulta do local de realização da prova, que 
passa a vigorar conforme o quadro abaixo:

ANEXO “D”

CIDADES  DE  OPÇÃO  DE  REALIZAÇÃO  DAS  PROVAS  DA  1ª  FASE  E  UNIDADES  
RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO

CIDADE UNIDADE RESPONSÁVEL
Belo Horizonte CRS

Juiz de Fora 4ª RPM
Uberaba 5ª RPM
Lavras 6ª RPM

Bom Despacho 7ª RPM
Governador Valadares 8ª RPM

Uberlândia 9ª RPM
Patos de Minas 10ª RPM
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Montes Claros 11ª RPM
Ipatinga 12ª RPM

Barbacena 13ª RPM
Curvelo 14ª RPM

Teófilo Otoni 15ª RPM
Unaí 16ª RPM

Pouso Alegre 17ª RPM
Poços de Caldas 18ª RPM

        OBS: O candidato deverá consultar através da Internet  www.pmmg.mg.gov.br/crs, na data de 
23/07/2010 o endereço exato onde irá realizar as provas, conforme calendário constante do anexo 
"A".

             9. Alterar o anexo “F” do edital, PROGRAMA DE MATÉRIAS DAS PROVAS DA 1ª 
FASE, item 2.1, 2.3.1 e acrescentar o item 2.5, que passa a ter a seguinte redação:

ANEXO “F”

PROGRAMA DE MATÉRIAS DAS PROVAS DA 1ª FASE

2.1  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A ESPECIALIDADE DE TÉCNICO EM 
SAÚDE BUCAL:

2.1.1 Bases legais para habilitação e exercício das Profissões Auxiliares em Odontologia.

− Competência profissional;

− Ética profissional;

− Trabalho em equipe.

2.1.2 Processo Saúde Doença

2.1.3 Noções de Anatomia Humana Básica

− Anatomia da cavidade bucal

− Anatomia  Dental

− Notação dentária

2.1.4 Noções de Epidemiologia 

− Epidemiologia da Cárie e Doença Periodontal

− Índices epidemiológicos

2.1.5 Noções de Semiologia 

2.1.6 Educação em Saúde Bucal

2.1.7 Principais doenças da cavidade bucal: 

2.1.7.1 Cárie Dental

− Conceito;
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− Etiologia;

− Evolução;

− Medidas de prevenção: controle de placa, dieta, uso do Flúor e selante oclusal.

− Tratamento Restaurador Atraumático - ART

2.1.7.2 Doença Periodontal

− Conceito;

− Etiologia;

− Evolução;

− Medidas de prevenção: controle de placa incluindo técnicas de escovação e polimento 
coronário.

2.1.7.3 Lesões de Mucosa

− Reconhecendo as lesões fundamentais em Estomatologia

− Principais fatores de risco para o Câncer Bucal

       
2.1.8 Urgências odontológicas

2.1.9 Equipamento e instrumental odontológico

− Nomenclatura

− Utilização

− Preparo, limpeza, esterilização, desinfecção, acondicionamento

− Funcionamento

− Lubrificação, manutenção e conservação

2.1.10 Materiais Odontológicos

− Nomenclatura

− Utilização

− Acondicionamento 

− Técnica de preparo e manipulação

2.1.11 Biossegurança e Ergonomia

− Doenças transmissíveis e não transmissíveis.

− Espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o trabalho.

− O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual

− Principais doenças relacionadas ao trabalho odontológico e formas de prevenção.

− Prevenção e controle de riscos de  infecção na prática odontológica.
 
 REFERÊNCIAS:

 BRASIL, Ministério da  Educação, Conselho Nacional de Educação, Secretaria Executiva. Lei nº 
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11.889, de 24 de dezembro de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11889.htm

 BRASIL, Ministério da Saúde. Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Editora Anvisa. 2006. Disponível em: 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/saudebucal/publicaçoes/manual_odonto.pdf.
 
 CFO, Código de Ética Odontológica. 2006. Disponível em: www.cfo.org.br.

 LOBAS, C. et al. THD e ACD: Odontologia de Qualidade. São Paulo: Editora Santos, 2004.

MINAS GERAIS, Fundação Ezequiel Dias, Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Guia 
Curricular: Curso de Formação Técnica em Saúde.  Belo Horizonte, Gutemberg Publicações, 2004. 
Módulo I.

MINAS GERAIS, Fundação Ezequiel Dias, Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Guia 
Curricular: Curso de Técnico em Higiene Dental. Belo Horizonte, Gutemberg Publicações, 2005. 
Módulo II e III.
 
OBS: As bibliografias podem ser encontradas nas seguintes bibliotecas:
ESMIG – Escola de Saúde de Minas Gerais.
Faculdade de Odontologia da UFMG.
Biblioteca do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.

2.3  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A ESPECIALIDADE DE TÉCNICO EM 
PATOLOGIA CLÍNICA:

2.3.1  Fundamentos  de  análises  clínica-  Vidrarias  e  sua  utilização.  Lavagem e  esterilização  de 
materiais de uso no laboratório. Preparação, validação e conservação de amostras, reagentes, meios 
de cultura,  padrões e  calibradores.  técnicas  de coleta  de materiais  biológicos:  sangue venoso e 
arterial, urina e fezes. Calibração e controle das condições de funcionamento de equipamentos e 
aparelhos  do  laboratório.  Métodos  analíticos  de  rotinas.  Valores  de  referência.  Conceitos 
fundamentais de estatística, métodos de aplicação e análise de dados utilizados na área laboratorial. 
Microscópio óptico e sua utilização. Eletroforese: métodos e utilização.

2.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A ESPECIALIDADE DE AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL:

2.5.1 Bases legais para habilitação e exercício das Profissões Auxiliares em Odontologia.

− Competência profissional;

− Ética profissional;

− Trabalho em equipe.

2.5.2 Processo Saúde Doença

2.5.3 Noções de Epidemiologia

2.5.4 Anatomia dos dentes

− Notação dentária
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2.5.5 Educação em Saúde Bucal

2.5.6 Principais doenças da cavidade bucal: Cárie Dental, Doença Periodontal.

2.5.7 Equipamento e instrumental odontológico

− Nomenclatura

− Utilização

− Acondicionamento

− Preparo, limpeza, esterilização, desinfecção

− Funcionamento

− Lubrificação, manutenção e conservação

2.5.8 Materiais Odontológicos

− Nomenclatura

− Utilização, 

− Acondicionamento 

− Técnica de preparo e manipulação

2.5.9 Biossegurança e Ergonomia

− Doenças transmissíveis e não transmissíveis

− Espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o trabalho

− O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual

− Principais doenças relacionadas ao trabalho odontológico e formas de prevenção.

− Prevenção e controle de riscos de  infecção na prática odontológica.
 
REFERÊNCIAS:

BRASIL, Ministério da  Educação, Conselho Nacional de Educação, Secretaria Executiva. Lei nº 
11.889, de 24 de dezembro de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11889.htm

 BRASIL, Ministério da Saúde. Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Editora Anvisa. 2006. Disponível em: 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/saudebucal/publicaçoes/manual_odonto.pdf. 

CFO, Código de Ética Odontológica. 2006. Disponível em: www.cfo.org.br.

LOBAS, C. et al. THD e ACD: Odontologia de Qualidade. São Paulo: Editora Santos, 2004.

MINAS GERAIS, Fundação Ezequiel Dias, Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Guia 
Curricular: Curso de Formação Técnica em Saúde.  Belo Horizonte, Gutemberg Publicações, 2004. 
Módulo I.

MINAS GERAIS, Fundação Ezequiel Dias, Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Guia 
Curricular: Curso de Técnico em Higiene Dental. Belo Horizonte, Gutemberg Publicações, 2005. 
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Módulo II.

OBS: As bibliografias podem ser encontradas nas seguintes bibliotecas:
ESMIG – Escola de Saúde de Minas Gerais.
Faculdade de Odontologia da UFMG.
Biblioteca do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.

             10. Alterar o anexo “G” do edital, itens 1.1 e 1.3, que passam a ter a seguinte redação:

ANEXO “G”

ROTEIRO DE ORIENTAÇÕES E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 
PRÁTICAS/TEÓRICO-PRÁTICAS.

1. CATEGORIA DE AUXILIAR DE SAÚDE

1.1 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL/AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
A  metodologia  da  prova  teórico-prática  será  feita  através  de  avaliação  da  prática  profissional 
envolvendo as competências do auxiliar em saúde bucal, onde serão observados: conhecimentos 
teóricos  relativos  à  prática,  medidas  de  biossegurança,  ergonomia,  técnica  operatória,  postura 
profissional e ética.
Os candidatos deverão apresentar-se com 30 minutos de antecedência do horário preestabelecido 
pelo CRS.
De forma a garantir a idoneidade desta etapa, todas as provas seguirão um mesmo protocolo de 
conduta por parte dos examinadores.
Os candidatos deverão estar em trajes civis, devendo portar documento de identidade com foto e 
caneta  de tinta  cor azul  ou preta.  A prova será individual  e sem consulta.  Não será permitido, 
durante a realização da prova, o uso de qualquer aparelho eletro-eletrônico, exceto relógio digital.
A Bibliografia indicada será a mesma utilizada para a prova objetiva.
* O candidato poderá levar o seu Equipamento de Proteção Individual.

1.3 TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA
A metodologia da prova teórico-prática será feita através de conhecimentos teórico-práticos sobre 
as atividades inerentes ao Laboratório de Patologia Clínica e Agência Transfusional, valendo o total 
de 100 pontos. Durante a prova os candidatos selecionados serão avaliados através de perguntas 
sobre:
1.3.1Coleta: técnicas de coleta de materiais biológicos.
1.3.2 Parasitologia: métodos de preparo para realização de exames parasitológicos de fezes
1.3.3 Hematologia: técnicas para realização de hemograma completo.
1.3.4 Microbiologia: metodologia de coloração para bactérias no materiais biológicos.
1.3.5  Imunosorologia:  Reações  de  precipitação  e  aglutinação,  ensaios  imunoenzimáticos, 
imunocromatográficos, imunofluorescência.
1.3.6 Agência Transfusional: Preparo de material para a realização dos testes de tipagem sanguínea 
e suas respectivas interpretações.
1.3.7 Bioquímica: Conhecimentos dos métodos de análises colorimétricas, enzimáticas e cinéticas.
1.3.8 Urinálise: Conhecimentos dos elementos anormais e sedimentoscopia em urinálise.
1.3.9 Controle de Qualidade: Conhecimentos dos procedimentos pré-analíticos , analíticos e pós-
analíticos de controle de qualidade em laboratórios de biodiagnóstico.
1.3.10  Biosegurança:  conhecimentos  de  biosegurança,  bioética  e  noções  de  desinfecção  e 
esterilização.
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Os candidatos  deverão  apresentar  no  ato  da  realização  da  prova  teórico-prática,  documento  de 
identidade com foto. A prova será individual e sem consulta. A bibliografia indicada será a mesma 
indicada para a prova objetiva.

                         11. Permanecem inalterados os demais dispositivos do edital.
      

Belo Horizonte, 24 de maio de 2010.

(a) Juarez Nazareth – Cel PM                            (a) Jaqueline P. Brettas Veloso -Ten Cel 
                   Diretor de Recursos Humanos                                           Chefe do CRS
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