PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 – Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 3
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
A Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, por meio de sua comissão de Concurso
Público. RETIFICA o Edital do Concurso Público nº. 001/2018, do dia 31 de agosto de 2018, da seguinte
forma:
RETIFICAÇÕES:
I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS
EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR

Cód.

70

Empregos

Técnico Desportivo

Vagas

01+
*CR

Horas/
Semanal

40 horas

Salário
R$

1.757,65

Requisitos Básicos

Nível Superior em Educação
Física com formação em
bacharelado (Resolução
CNE/CES 07/04) e/ou
Licenciatura Plena (Resolução
CFE 03/87 –
Licenciado/Bacharel)
e registro no CONFEF/CREFs.

Valor de
Inscrição
R$

75,00

ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO MÉDIO COMPLETO:
TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
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constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Os aparelhos de Raio X; Os filmes de Raio X; A
tomografia - aplicações; A ultra-sonografia - aplicações; Exames radiológicos - aplicações; Qualificação
do Técnico em Radiologia; Lei Federal 7.394 de 29/10/1985 que regula o exercício da profissão de
Técnico em Radiologia; Decreto Federal 92.790 de 17/06/1986 que regulamenta a Lei 7.394 de
29/10/1985; Resolução CONTER nº. 006/2009 e Resolução CONTER nº. 11/2017.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO:
DENTISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Odontopediatria, Dentística, Cirurgia e Traumatologia,
Odonto Social e Preventiva, Ortodontia Preventiva, Antibióticoterapia, Desinfecção, Periodontia,
Endodontia, Prótese, Radiologia, Anestesiologia, Semiologia. Defeitos de desenvolvimento da região
maxilofacial e oral, Anomalias dos dentes, Doação da polpa e do periápice, Infecções bacterianas,
Doenças fúngicas e protozoárias, Infecções virais, Doenças imunológicas e alérgicas, Patologia epitelial,
Patologias das glândulas salivares, Tumores dos tecidos moles, Distúrbios hematológicos, manifestações
orais de doenças sistêmicas, Doenças dermatológicas, Dor facial e doenças neuromusculares, Anatomia
do periodonto, Epidemiologia e microbiologia da doença periodontal, Placa e cálculos dentais, Patogênese
da periodontite, Anti-sépticos, Filosofia do tratamento de canais radiculares, Obstrução dos canais
radiculares, Assepsia e anti-sepsia em Endontia, prepara biomecânico dos canais radiculares, Cirurgias
parendodônticas, Urgências em Endodontia, Classificação dos preparos cavitários, Cavidade classe I, II,
III, IV e V de Black, Cavidades atípicas, Preparo cavitário para amálgamas e compósitos, Preparo
cavitário para restauração metálicas fundidas, Materiais de restauração, Restaurações metálicas com ligas
nobres e não nobres, Características e considerações clínicas quanto ao seu emprego, Materiais
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odontológicos para cimentação, Patologias oclusais e disfunções craniomandibulares: considerações
relacionadas à prótese fixa e reabilitação oral. Preparo de dentes com finalidade protética. Núcleos,
Coroas provisórias, Moldagem e modelo de trabalho, Registros oclusais e montagem em articuladores
semi-ajustáveis, Forma e características das infra-estruturas para próteses metalocerâmicas, Prova dos
retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem, Seleção de cor e ajuste funcional e estético,
Cimentação provisória e definitiva, Extrações seriadas, Cárie dental, Prevenção da cárie dental,
Anestésicos locais. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, Brasília 1990.,
Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde.
Referência bibliográfica sugerida:
BARATIEIR, L.N. et al. Dentística Procedimentos Preventivos e Restauradores. Rio de Janeiro:
Quintessence. MALAMED, S. F. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
PETERSON, L.P. et al. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. . Rio de Janeiro: Guanabara
LINDHE, J. Tratado de periodontia clínica e Implantologia oral. Rio de Janeiro: Guanabara. PROFFIT,
W. R; FIELDS, H. W; SARVER, D.M. Ortodontia Contemporânea. Elsevier. VELLINI, F.F. Ortodontia:
diagnóstico e planejamento clínico. TOLEDO, O.A. Odontopediatria - Fundamentos para a prática clínica.
São Paulo: Editora Premier. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos:
Prevenção e Controle de Riscos. 1ª Edição. Brasília: ANVISA; 2006.

ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
FARMACÊUTICO
Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, com medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos
especiais e fórmulas químicas para atender a produção de remédios; Controla entorpecentes e produtos
equiparados, anotando sua venda em mapas e livros segundo os receituários devidamente preenchidos,
para atender aos dispositivos legais; Faz análises clinicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendose de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnóstico de doenças; Efetua análise
bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza,
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.
PSICÓLOGO
Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o
desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à
sociedade; Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os
em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas;
Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social
das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para promover o seu
ajustamento; Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade
profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho;
Efetua análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com
equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho;
Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando
a identificação e análise de funções; Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de
treinamento para se obter a sua auto-realização; Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional
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e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise,
tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação
social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento
ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os
conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de
área e afins. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato
As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.
Prefeitura da Estância Turística de Batatais, em 27 de setembro de 2018.

JOSÉ LUÍS ROMAGNOLI
Prefeito Municipal

