
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC
Edital do Concurso Público nº 01/2009

E R R A T A

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, comunica que foram efetuadas 
as seguintes alterações no Edital do Concurso Público da FAMUC nº 01/2009.

Item I

Das inscrições do Concurso Público:

No item 3.48, o e-mail da FUNEC fica com a seguinte redação:

funec.concurso  s@contagem.mg.gov.br  

Item II

Altera-se a denominação dos Cargos-Categorias de Auxiliar de Consultório Dentário e Técnico em Higiene 
Dental, que passam a ter a seguinte redação:

Auxiliar de Consultório Dentário/Auxiliar em Saúde Bucal
Técnico em Higiene Dental/Técnico em Saúde Bucal

Item III

Altera-se  no  Anexo  II  do  Edital  a  descrição  sumária  dos  cargos-categorias  de  Auxiliar  de  Consultório 
Dentário/Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Higiene Dental/Técnico em Saúde Bucal, que passam a ter a 
seguintes redação:

CARGO - CATEGORIA DESCRIÇÃO SUMÁRIA
ESCOLARIDADE E 

REQUISITOS
VENCIMENTO 

INICIAL
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

Auxiliar de Consultório
Dentário/Técnico 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, 
desinfecção 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  do  armazenamento, 
transporte,  manuseio de 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; realizar atividades correlatas.

Ensino Fundamental, 
acrescido de registro no 
Conselho; desejável 
experiência na função

R$ 514,29 30 h semanais

Auxiliar de Consultório
Dentário/Técnico 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, 
desinfecção 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  do  armazenamento, 
transporte,  manuseio de 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; realizar atividades correlatas.

Ensino Fundamental, 
acrescido de registro no 
Conselho; desejável 
experiência na função

R$ 754,55 40 h semanais em 
unidades de saúde 
da família. Pode 
atuar em outras 
unidades de saúde, 
se necessário, em 
regime de 30h, a 
critério da 
instituição, com 
vencimento 
proporcional e sem 
a gratificação de 
classificação de 
equipe

Técnico em higiene dental/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  da  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 

Ensino Técnico em nível 
médio  na  área  de 
atuação,  acrescido  de 
registro  no  conselho, 
para regulamentadas.

R$ 682,74 30h semanais
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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  consultório  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 a limpeza e à anti-sepsia 
do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive 
em  ambientes  hospitalares;  aplicar  medidas  de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de 
produtos  e  resíduos  odontológicos;  exercer  todas  as 
competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar 
o cirurgião-dentista  em ambientes clínicos e hospitalares; 
dada  a  sua  formação,  o  Técnico  em  Saúde  Bucal  é 
credenciado  a  compor  a  equipe  de  saúde,  desenvolver 
atividades  auxiliar  em  Odontologia  e  colaborar  em 
pesquisas; realizar atividades correlatas.

Item IV

Fica incluso na descrição sumária do Cargo-Categoria de Bioquímico a atribuição a seguir:

Possuir conhecimentos em controle interno da qualidade e ensaios da proficiência.

Item V

Fica alterado o conteúdo específico do Cargo-Categoria de Bioquímico RDC 32, conforme abaixo:

RDC 302

Item VI

Fica incluso no conteúdo específico do Cargo-Categoria de Bioquímico a bibliografia a seguir:

Portaria 453 de 01 de junho de 1998; Guia de Radiodiagnóstico médico da ANVISA 2005.

Contagem, 12 de abril de 2010

______________________________________
EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem
Secretário Municipal de Saúde


