
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA 

Rua José Quintino de Magalhães s/n – Centro 

CEP: 58.985-000 – Santana de Mangueira – PB 

CNPJ: 09.150.087/0001-58 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2013 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 

001/2013 

 

O Prefeito Municipal de SANTANA DE MANGUEIRA, no uso de suas prerrogativas legais, 

faz saber que RETIFICA o Edital de Concurso Público nº001/2013, de acordo com o 

descrito abaixo:  

Art. 1º - O ANEXO I – Quadro de vagas, sofre alteração com a exigência para o cargo de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, conforme tabela abaixo: 

 

Art. 2º O ANEXO VIII, Requerimento de isenção da taxa de inscrição, altera redação 

conforme abaixo: 

3.3.4 – Comprovante de residência, em nome do interessado (boleto de água ou luz, ou 
ainda, declaração expedida pela autoridade policial local), comprovando e constando no 
documento residência no Município de SANTANA DE MANGUEIRA de no mínimo 01 (hum) 
ano. 
3.3.5 – Estar desempregado, comprovando através de baixa na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, ou através de documento que comprove a extinção do vínculo 
estatutário no serviço público. 
3.4 – Todos os Documentos apresentados deverão ser autenticados em Cartório por 
tabelião, ou por servidor público do Município de SANTANA DE MANGUEIRA, que atestará 
a autenticidade do documento através de carimbo contendo seu nome e matrícula aposto 
na cópia do referido documento. 
3.5 – As solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição só serão analisadas quando entregues 
até a data limite estabelecida neste Edital (Calendário de Eventos). 
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3.6 – A Prefeitura Municipal de SANTANA DE MANGUEIRA e a REAL CONCURSOS não se 
responsabilizam pelos requerimentos não entregues, seja qual for o motivo, ou entregues 
após a data limite para a publicação do resultado elencado no subitem 3.2. 
Art. 3º O ANEXO IX, na definição do conteúdo programático do GRUPO IV, Altera a 

redação conforme abaixo: 

1 – CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Acentuação. Plural de substantivos e 
adjetivos. Conjugação de verbos. Concordância entre adjetivo e substantivo e entre o verbo 
e seu sujeito. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação. 
Sinônimo e antônimo. Separação silábica. Gramática. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Fatos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social do Município 
de SANTANA DE MANGUEIRA/PB, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Princípios de 
organização social: cultura, saúde, meio ambiente, política e economia dos entes 
federativos. Análise dos principais conflitos sócio-politico-culturais nacionais e mundiais. 
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados nos 
últimos dois anos pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet. Processo de formação das cidades do Estado da 
Paraíba; Aspectos geográficos, históricos, econômicos e culturais da cidade de SANTANA 
DE MANGUEIRA/PB, da Paraíba e do Brasil. Meios de locomoção, comunicação, de 
transporte. Autoridades municipais, estaduais e federais. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Processo saúde doença; Sistemas corporais; Bioética e ética profissional; Recursos 
humanos em Odontologia e Trabalho em Equipe Políticas de Saúde no Brasil/Sistema 
Único de Saúde/ Programa Saúde da Família; Política Nacional de Saúde Bucal/Brasil 
Sorridente; Promoção da saúde e Educação para a saúde; Prevenção dos principais 
problemas de saúde bucal; Vigilância em Saúde Bucal; Doenças transmissíveis e crônicas 
não transmissíveis; Doenças ocupacionais; Epidemiologia bucal; Biossegurança e 
Ergonomia em Odontologia; Materiais de Uso Odontológico; Fluoretos em Odontologia. 
 

Art. 4º - As demais cláusulas e anexos do Edital de Concurso Público nº 001/2013, 

permanecem inalteradas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA 

Em, 16 de Julho de 2013 

TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO 

Prefeito Constitucional 


