SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL Nº 002/2019
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ, no uso de suas
atribuições legais e considerando o Edital Nº 002/2019, resolve:
I – Retificar o ANEXO I (CARGOS, REQUISITOS PARA ADMISSÃO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, VAGAS),
passando a constar a seguinte redação:

Onde se LÊ:

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ODONTOPEDIATRA

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA PERIODONTISTA

Graduação em Odontologia em
Instituição de Ensino Superior
reconhecida
pelo
MEC,
especialização na área e registro
no respectivo Conselho de Classe.

1 - Supervisionar, coordenar e executar a assistência odontológica especializada em
01
grau de maior complexidade; 2 - Diagnosticar e avaliar pacientes; 3 - Planejar e
executar tratamento especializado; 4 - Prescrever e aplicar medicamentos na clínica e VAGA
na urgência odontológica; 5 - Realizar perícias odontológicas; 6 - Administrar local e
condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança; 7
- Participar da elaboração de procedimentos operacionais padrão; 8 - Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 9 - Executar quaisquer outras atividades
correlatas ao seu cargo, determinadas pelo superior imediato.

Graduação em Odontologia em
Instituição de Ensino Superior
reconhecida
pelo
MEC,
especialização na área e registro
no respectivo Conselho de Classe.

1 - Supervisionar, coordenar e executar a assistência odontológica especializada em
01
grau de maior complexidade; 2 - Diagnosticar e avaliar pacientes; 3 - Planejar e
VAGA
executar tratamento especializado; 4 - Prescrever e aplicar medicamentos na clínica e
na urgência odontológica; 5 - Realizar perícias odontológicas; 6 - Administrar local e
condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança; 7
- Participar da elaboração de procedimentos operacionais padrão; 8 - Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 9 - Executar quaisquer outras atividades
correlatas ao seu cargo, determinadas pelo superior imediato.
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LEIA-SE:

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ODONTOPEDIATRA

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA PERIODONTISTA

Graduação em Odontologia em
Instituição de Ensino Superior
reconhecida pelo MEC e registro
no respectivo Conselho de Classe.

1 - Supervisionar, coordenar e executar a assistência odontológica especializada em
01
grau de maior complexidade; 2 - Diagnosticar e avaliar pacientes; 3 - Planejar e
VAGA
executar tratamento especializado; 4 - Prescrever e aplicar medicamentos na clínica e
na urgência odontológica; 5 - Realizar perícias odontológicas; 6 - Administrar local e
condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança; 7
- Participar da elaboração de procedimentos operacionais padrão; 8 - Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 9 - Executar quaisquer outras atividades
correlatas ao seu cargo, determinadas pelo superior imediato.

Graduação em Odontologia em
Instituição de Ensino Superior
reconhecida pelo MEC e registro
no respectivo Conselho de Classe.

1 - Supervisionar, coordenar e executar a assistência odontológica especializada em
01
grau de maior complexidade; 2 - Diagnosticar e avaliar pacientes; 3 - Planejar e
executar tratamento especializado; 4 - Prescrever e aplicar medicamentos na clínica e VAGA
na urgência odontológica; 5 - Realizar perícias odontológicas; 6 - Administrar local e
condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança; 7
- Participar da elaboração de procedimentos operacionais padrão; 8 - Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 9 - Executar quaisquer outras atividades
correlatas ao seu cargo, determinadas pelo superior imediato.
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QUIXADÁ/CE, 26 DE JULHO DE 2019.

JESAIAS SARAIVA DIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CPSMQ
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