
 

 

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS 

 

 
 
 
 
 

EDITAL Nº 003/2015 
 

ALTERA E PRORROGA AS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2015 - SESAU 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faz saber que ALTEROU 
O EDITAL N. 001/2015 que abre as inscrições para o PSS 001/2015 - SESAU, publicado na Edição nº 1443, de 
20 de outubro de 2015 do Diário Oficial Eletrônico do Município de Alagoinhas, disponível no sitio da 
internet: http://doem.org.br/ba/alagoinhas . 

 

Art. 1º - Fica alterado os seguintes dispositivos do Edital 01/2015, referidos abaixo. 
Art. 2º - As inscrições abertas no período de 23 de Outubro a 03 de Novembro de 2015 ficam prorrogadas até 
o dia 10 de Novembro de 2015, pela internet através do site: www.supremaconcursos.com.br  e as inscrições 
presenciais ficam abertas no horário das 08:30 às 16:30 horas (horário local), no posto localizado na Biblioteca 
Maria Feijó, localizada na Praça Ruy Barbosa, SN, Centro – Alagoinhas – BA. 
Art. 3º - As inscrições via Internet são realizadas a partir do acesso ao site: www.supremaconcursos.com.br e 
apenas serão validadas após comprovação do pagamento do boleto bancário. 
Art. 4º - As inscrições, via internet, poderão ser feitas até às 23:59 horas (horário local) do dia 10 de Novembro 
de 2015, tendo como data limite para efetuar o pagamento do boleto bancário: 13 de Novembro de 2015. 
Art. 5º - O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 04 de 
Novembro de 2015, pela Internet, no endereço eletrônico da SUPREMA - www.supremaconcursos.com.br. 
Art. 6º - O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá acessar o site 
www.supremaconcursos.com.br até às 23h59min (horário local) do dia 10 de Novembro de 2015, realizar uma 
nova Inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do 
certame ou dirigir- se ao posto de inscrição para devido preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da 
taxa. A inscrição só será confirmada após a quitação do boleto bancário.  
Art. 7º. Fica alterado o § 1 do Art. 27: 
Onde se lê: 
§ 1 - A segunda via do boleto bancário somente estará disponível para impressão durante o período de 
inscrição, ficando indisponível a partir das 23h59min do dia 06 de novembro de 2015, último dia para 
pagamento. 
 
Leia-se: 
§ 1 - A segunda via do boleto bancário somente estará disponível para impressão durante o período de 
inscrição, ficando indisponível a partir das 23h59min (horário local) do dia 13 de novembro de 2015, último 
dia para pagamento. 
 
Art. 8º - Fica alterado o conteúdo programático para os cargos de 15 - Cirurgião Dentista/Atendimento à 
portadores de necessidades especiais; 16 - Cirurgião Dentista/Diagnóstico em Saúde Bucal com ênfase em 
detecção do câncer de boca; 27 - Médico do Trabalho. 
 
Onde se lê: 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS DOS CARGOS EXISTENTES NO 

QUADRO DE PROGRAMAS D O MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS 
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CIRURGIÃO DENTISTA: Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de 
diagnóstico. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: 
patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, 
estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de 
restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. 
Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média 
cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e 
obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de 
infecção. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. 
Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: procedimentos de urgência. 
Radiologia oral. Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: 
Níveis de prevenção e aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie 
dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s etc.); Epidemiologia do câncer bucal; 
sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em 
saúde bucal coletiva; Recursos humanos em saúde bucal coletiva. Fluoretação das águas de abastecimento 
público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; métodos de aplicação; potencial de 
redução de incidência de cárie; toxicidade; Amamentação natural x artificial ou mista: influências no 
desenvolvimento do sistema estomatognático; Más-oclusões e hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção 
de cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais infectantes. 

 
Leia-se:  
15 - Cirurgião Dentista/Atendimento à portadores de necessidades especiais: 
Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais, Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO), Sistema estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes, Exame clínico, Diagnóstico, 
Semiologia, Exames Complementares e Radiológicos e Plano de Trabalho aplicado a pacientes especiais, 
Princípios de Farmacologia Clínica e Terapêutica em Odontologia, Anestésicos e Técnicas de Anestesia Local, 
Anestesia Geral e Analgesia, Manejo da dor, Diagnóstico e Tratamento das Doenças Bucais com ênfase na 
prevenção e promoção à saúde bucal; controle mecânico e químico da placa bacteriana, dieta, educação e 
motivação na promoção da saúde bucal, higiene bucodental e uso tópico e sistêmico do flúor, Diagnóstico e 
tratamento odontológico de pacientes portadores de doenças neuropsicomotoras e síndromes com 
comprometimento orofacial, doenças psiquiátricas, portadores de alterações sensoriais, portadores de 
doenças sistêmicas (cardiovasculares, musculares, neurodegenerativas, renais, hepáticas, respiratórias e 
digestivas), Diagnóstico e tratamento odontológico de pacientes gestantes e bebês especiais, Diagnóstico e 
tratamento odontológico de pacientes portadores de doenças oncológicas: câncer de cabeça e pescoço, 
pacientes em tratamento quimioterápico, pacientes em tratamento radioterápico, Reabilitação e habilitação 
das funções estomatognáticas, distúrbios da deglutição (gerenciamento das disfagias), Síndrome da respiração 
bucal, Orientação para cuidadores, Técnicas de escovação para pacientes especiais, Contenção física e 
mecânica do paciente na cadeira odontológica, Urgência e emergência odontológicas aplicadas à pacientes 
especiais, Princípios de farmacologia clínica e terapêutica em odontologia, Riscos ocupacionais na odontologia 
e sua prevenção, Biossegurança: segurança no trabalho e controle de infecção na prática odontológica, 
Dentística preventiva e restauradora: preparo cavitário e atípico: conceitos atuais, materiais usados em 
dentística, proteção do complexo dentinapolpa, Patologia pulpar e periapical: características clínicas, 
Reabilitação bucal: conceitos e princípios de prótese fixa, removível e total, oclusão, Princípios básicos do 
atendimento em odontopediatria, Código de ética odontológica e legislação profissional, humanização do 
atendimento, atenção à pessoa com deficiência. 
 
16 - Cirurgião Dentista/Diagnóstico em Saúde Bucal: 
1. Anatomia Radiográfica Facial Tridimensional. 2. Anomalias Dentárias. 3. Anomalias dos Dentes. 4. 
Biossegurança e controle de infecção em odontologia. 5. Câncer Bucal. 6. Cistos e Tumores Odontogênicos. 7. 
Cistos e Tumores. 8. Citologia Esfoliativa e Biópsia. 9. Defeitos de Desenvolvimento da Região Maxilofacial e 
Oral. 10. Diagnóstico por Imagem de Lesões Ósseas. 11. Disseminação das Infecções Bucais. 12. Distúrbios 
Hematológicos. 13. Doenças da Polpa e do Periápice. 14. Doenças Dermatológicas. 15. Doenças Fúngicas e 
Protozoárias. 16. Doenças Imunológicas e Alérgicas. 17. Doenças Periondontais. 18. Dor Facial e Doenças 
Neuromusculares. 19. Infecções Bacterianas. 20. Infecções Virais 21. Injúrias Físicas e Químicas. 22. Lesões 
Autoimunes. 23. Lesões Brancas e Pigmentadas. 24. Lesões Infectocontagiosas. 25. Lesões Nodulares e 
Vegetantes. 26. Lesões Pré-malígnas. 27. Manifestações Orais de Doenças Sistêmicas. 28. Normalidades e 
Variações das Mucosas Bucais. 29. Patologia das Glândulas Salivares. 30. Patologia Epitelial. 31. Patologia 



Óssea. 32. Tumores Benignos e Malignos da Cavidade Bucal. Semiologia oral: anamnese, exame clínico e 
radiológico, meios complementares de diagnóstico. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; 
fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da 
Polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, 
materiais de proteção e de restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, 
medicação de emergência. Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-
operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: 
polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. 
Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, 
tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia 
Bucomaxilofacial: procedimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêutica: definição, métodos, agentes 
medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação; Principais problemas de 
saúde bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, 
CPO-S, ceo-s etc.); Epidemiologia do câncer bucal; sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de 
trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva; Recursos humanos em saúde bucal 
coletiva. Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e 
ação tópica; métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade; Amamentação 
natural x artificial ou mista: influências no desenvolvimento do sistema estomatognático; Más oclusões e 
hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização, destino de materiais 
infectantes. 
 
27 - Médico do Trabalho: 
1 Conhecimentos médicos gerais. 1.1 Bioestatística. 1.2 Epidemiologia. 1.3 Medicina preventiva e saúde 
pública. 1.4 Doenças cardiovasculares mais prevalentes. 1.5 Doenças infectocontagiosas mais prevalentes e as 
de notificação compulsória. 1.6 Doenças do aparelho digestivo mais prevalentes. 1.7 Oftalmologia - patologias 
de acomodação, refração e discromatopsias. 1.8 Patologias otorrinolaringológicas mais prevalentes com foco 
em perda auditiva. 1.9 Neoplasias (maior incidência na população geral). 1.10 Sistema imunológico e suas 
doenças. 1.11 Sistema geniturinário e suas doenças. 1.12 Sistema endócrino e suas doenças. 1.13 Sistema 
locomotor e suas doenças. 1.14 Sistema neurológico e suas doenças. 1.15. Saúde mental (doenças 
psiquiátricas, distúrbios psiquiátricos do humor e transtornos de personalidade, distúrbios neuróticos). 1.16 
Distúrbios nutricionais. 1.17 Dermatologia. 1.18 Hematologia. 1.19 Genética e noções de doenças hereditárias. 
1.20 Medicina baseada em evidências. 2 Medicina do trabalho e saúde do trabalhador. 2.1 Noções de 
estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. 2.2 Noções de fisiologia do trabalho. 2.3 Doenças 
profissionais e doenças ligadas ao trabalho pneumoconioses, surdez e outras). 2.4 Distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho com diagnóstico diferencial excludente das não ocasionadas pelo trabalho (incluindo 
reumatológicas, crônico-degenerativas, neurológicas). 2.5 Psicopatologia do trabalho (sofrimento psíquico, 
abuso de álcool e drogas, Síndrome de Burnout, assédio moral). 2.6 Agentes físicos e riscos à saúde. 2.7 
Agentes químicos e riscos à saúde; noções de toxicologia. 2.8 Agentes biológicos e riscos à saúde. 2.9 
Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia; carga de trabalho; 
organização do trabalho; trabalho sob pressão temporal; novas tecnologias, automação e riscos à saúde. 2.10 
Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia. 2.11 Acidentes do trabalho: 
definições e prevenção. 2.12 Avaliação e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho. 2.13 
Acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. 2.14 Avaliação de 
incapacidade laborativa e processos de reabilitação profissional. 2.15 Compatibilidade entre a deficiência física 
e a natureza das atividades a serem exercidas. 2.16 Visita técnica e análise ergonômica do posto de trabalho 
para estudo de nexo causal. 2.17 Saneamento Ambiental. 2.18 Segurança do trabalho. 2.19 Organização de 
serviços de saúde do trabalhador. 2.20 Instituições públicas que atuam na área de segurança e saúde do 
trabalhador: competências e ações. 2.21 Segurança e saúde trabalhador rural. 2.22 Perícias em Medicina do 
Trabalho. 2.23 Metodologia de pesquisa. 3 Legislação específica. 3.1 Legislação relacionada à saúde e à 
segurança do trabalho, incluindo legislação acidentária e normas internacionais da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). 3.2 Legislação brasileira vigente na esfera do trabalho, da saúde e da previdência social 
referente à atenção à saúde do trabalhador e os padrões clínicos, laboratoriais e limites de exposição adotados 
por agências estrangeiras e internacionais como a OSHA, NIOSH, ACGIH, EPA, entre outros critérios de 
avaliação de exposição a agentes químicos, físicos, biológicos e ergonômicos perigosos para a saúde. Código 
Civil e CLT com foco na saúde do trabalhador. 3.3 Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria do 
Ministério do Trabalho nº 3.214/1978 (NR4, NR5, NR6, NR7, NR9, NR15 e NR17). 3.4 Normas que regem o Perfil 



Previdenciário Profissiográfico (PPP), através das Instruções Normativas pertinentes e atuais. 3.5 Normas 
técnicas do INSS, com ênfase em LER/DORT. 3.6 Decreto nº 3.048/1999. 3.7 Resoluções e pareceres das 
CFM/CRM pertinentes ao exercício da Medicina do Trabalho. 3.8 Decreto nº 3.298/1999 (portadores de 
necessidades especiais e sua inclusão no processo de trabalho). 3.9 Decreto 6042/2007 (NTEP, FAP), SAT, RAT, 
CNAE. 3.10 Previdência Social: funcionamento, legislação e conduta médico-pericial. 3.11 Conhecimento do 
Código de Ética Médica, pareceres e resoluções do CRM/CFM no que tange a interface com o exercício da 
medicina do trabalho e auditoria médica. 3.12 Resoluções Normativas da ANS (RN 310, 262, 264, 265, 259, 211, 
261, 192, 240, 251, 239). 3.13 Noções sobre a tabela da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 
RENAME. 4 Auditoria médica e plano e saúde. 4.1 Noções sobre o mercado de plano de saúde. 4.2 Modelos de 
plano de saúde e suas diferenças básicas. 4.3 Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), conhecimento 
da legislação que rege o seu exercício através de normatizações internas pertinentes. 4.4 Lei nº 9.656/1999: 
noções legais que regulamentam os planos de saúde. 4.5 Conhecimento de tabelas de procedimentos médicos, 
diárias e taxas, assim como de material e medicamentos especiais (BRASÍNDICE e SIMPRO). 4.6 Entendimento 
do papel da UNIDAS e entidades semelhantes na gestão dos planos de saúde. 4.7 Noções de técnicas de 
negociações entre tomadores e prestadores de serviço de saúde. 4.8 Noções de gestão de Plano de Saúde e de 
auditoria médica com foco nos modelos existentes (analítico, operacional, administrativo, técnico, entre 
outros). 4.9 Farmacoeconomia. 4.10 Gestão em saúde. 4.11 Incorporação de novas tecnologias em saúde. 4.12 
ANVISA e suas interfaces com os planos de saúde. 4.13 SUS e sua relação com os planos de saúde. 4.14 
Judicialização no Sistema Público e Privado de Saúde. 

 
 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, Alagoinhas, Bahia, 03 de novembro de 2015. 
 
 
 

 

 

 
PAULO CÉZAR SIMÕES SILVA 

Prefeito Municipal 
 
 


