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A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições do Concurso 
Público nº 2/2015, para fazer constar as seguintes alterações: 
 
 Inclusão dos cargos abaixo relacionados: 

 

 
 

 Alteração da nomenclatura do cargo para TSB - Técnico em Saúde Bucal e da respectiva atribuição. 
 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

TSB - 
Técnico em 
Saúde Bucal 

Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o 
atendimento clínicos, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, 
selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, bochechos com flúor, entre outros; Realizar procedimentos reversíveis em 
atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 
odontológicos; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde 
bucal. 

 
 

 Alteração do vencimento básico e número de vagas para o cargo de Fisioterapeuta.  
 

CARGO                               
PÚBLICO 

Nº de 
VAGAS 

VENCIMENTO  
BÁSICO 

CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS MÍNIMOS                                       
(a serem comprovados no ato da posse) 

TAXA de 
INSCRIÇÃO 

Fisioterapeuta 3 R$ 2.315,00 
30 horas 
semanais 

Curso Superior com habilitação comprovada 
no órgão ou conselho de classe. 

R$ 40,00 

 
O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de GUAREÍ e no site: www.publiconsult.com.br, sendo ainda este Edital de Retificação publicado no jornal local.  
 

 
GUAREÍ, 19 de novembro de 2015. 

João Batista Momberg 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de GUAREÍ 
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INSCRIÇÃO 

ACD - Auxiliar de Consultório 
Dentário 

1 R$ 1.033,23 
40 horas 
semanais 

Ensino médio completo mais curso de 
saúde bucal mais registro de CRO. 

R$ 30,00 

Médico Cardiologista 1 R$ 3.382,93 
12 horas 
semanais 

Curso Superior com habilitação 
comprovada, especialidade na área e 
Registro no CRM. 

R$ 40,00 

Médico Gastroenterologista 1 R$ 3.382,93 
12 horas 
semanais 

Curso Superior com habilitação 
comprovada, especialidade na área e 
Registro no CRM. 

R$ 40,00 

Médico PSF 3 R$ 3.382,93 
40 horas 
semanais 

Curso Superior com habilitação 
comprovada, especialidade na área e 
Registro no CRM. 

R$ 40,00 

http://www.publiconsult.com.br/

