PREFEITURA MUNICIPALDE FERNANDES PINHEIRO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 01/2021
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2021
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021
A Prefeita do Município de Fernandes Pinheiro, no uso de suas atribuições legais, mediante
as condições estipuladas no Edital de abertura n° 01/2021 torna pública A RETIFICAÇÃO
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REQUISITOS conforme segue:
ONDE SE LÊ:
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação
gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal; Antônimos
e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Estrutura e
Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: identificação do
número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico e Matemática: Resolução de situações problemas, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. Lei municipal 722-2019, Estatuto dos
Servidores Públicos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre história, geografia, economia, turismo, sociedade,
política municipal e estadual. História e atualidades sobre esporte, cultura e sociedade brasileira: artes,
cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro, futebol, esportes olímpicos e não olímpicos.

CARGO: 301 Auxiliar de Odontologia
Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Curso Específico e registro no Órgão competente.
Atribuições: Agendar Consultas; agilizar o atendimento odontológico; ensinar técnicas de higiene
bucal; Aplicar métodos preventivos para evitar cárie dental; Preparar modelos de prótese em gesso;
Revelar Radiografias intra-orais; Instrumentar o Técnico em Saúde Bucal; Manipular materiais de uso
odontológico; Selecionar moldeiras; Proceder a manutenção e desinfecção de instrumentais
odontológicos; Preencher fichas clínicas; Executar outros serviços solicitados pelo Cirurgião Dentista.

LEIA-SE:
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais;
Acentuação gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e
Nominal; Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no
texto; Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; Divisão
silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico e Matemática: Resolução de situações problemas, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático:
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre história, geografia, economia, turismo, sociedade,
política municipal e estadual. História e atualidades sobre esporte, cultura e sociedade
brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro, futebol, esportes olímpicos e
não olímpicos. Lei municipal 722-2019, Estatuto dos Servidores Públicos.
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CARGO: 301 Auxiliar de Odontologia
Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Curso Específico e registro no Órgão competente.
Atribuições: Agendar Consultas; agilizar o atendimento odontológico; ensinar técnicas de
higiene bucal; Aplicar métodos preventivos para evitar cárie dental; Preparar modelos de
prótese em gesso; Revelar Radiografias intra-orais; Instrumentar o Técnico em Saúde Bucal e o
Cirurgião Dentista. Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar moldeiras; Executar
limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e
do ambiente de trabalho; Preencher fichas clínicas; Executar outros serviços solicitados pelo
Cirurgião Dentista.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Fernandes Pinheiro/PR, 26 de novembro de 2021.
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