
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 

Estado de São Paulo 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2019 

Edital de Retificação – 01/2019 
 
 

A Prefeitura do Município de Valinhos, Estado de São Paulo, sob a responsabilidade da 
Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação 
VUNESP, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº 03/2019, a saber: 
 
Onde se lê: 
 
1.2. ... 
 

Códigos Cargos 
Nº de Vagas Vencimentos 

(R$) 

Jornada de 
Trabalho Requisitos Exigidos Total Ampla PcD 

028 Técnico de Farmácia - SS 02 01 01 
2.188,84 
(mensal) 

40 horas 
(semanais) 

Ensino Médio Técnico completo em 
Farmácia, reconhecido pelo MEC e 
Registro no órgão competente. 

031 Técnico de Veterinária - SS 01 01 00 
2.188,84 
(mensal) 

40 horas 
(semanais) 

Ensino Médio Técnico completo em 
Veterinário, reconhecido pelo MEC e 
Registro no órgão competente. 

042 
Cirurgião-Dentista 
Plantonista - SS 

01 01 00 
67,01 

(p/hora) 
12 horas 
(mensais) 

Ensino Superior Completo de Odontologia, 
devidamente reconhecido pelo MEC e 
Registro em órgão competente. 

055 
Professor de Educação 
Física - SEL 

03 02 01 
4.155,15 
(mensal) 

40 horas 
(semanais) 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena ou Bacharelado em Educação Física ou 
Esportes e Registro no Conselho Regional de 
Educação Física. 

 
 
 

ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES EXEMPLIFICATIVAS DOS CARGOS 
 

Códigos Cargos Síntese das Atribuições 

008 
Auxiliar de 

Saúde Bucal - SS 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. 
Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o 
atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à 
escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento do THD. Preparar o 
instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais materiais 
necessários para o trabalho). Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD 
durante a realização de procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos. Agendar e orientar o paciente 
quanto ao retorno para manutenção do tratamento. Acompanhar e apoiar o 
desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à 
saúde bucal. Realizar procedimentos coletivos como escovação 
supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na 
Unidade Básica de Saúde e espaços sociais identificados (Escolas, 
Associações de Bairros, etc). Registrar nos Mapas de Procedimentos, no Siab 
os procedimentos de sua competência realizados. Manipular materiais de uso 
odontológico, controlar o tempo e validade dos medicamentos, fazer controle 
de estoque e pedido de material, lubrificar equipamentos com frequência 
necessária. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato. 

 
 



 
Leia-se: 

 
1.2. ... 
 

Códigos Cargos 
Nº de Vagas Vencimentos 

(R$) 

Jornada de 
Trabalho Requisitos Exigidos Total Ampla PcD 

028 Técnico de Farmácia - SS 02 01 01 
2.188,84 
(mensal) 

40 horas 
(semanais) 

Ensino Médio Técnico completo em 
Farmácia, reconhecido pelo MEC.  

031 Técnico de Veterinária - SS 01 01 00 
2.188,84 
(mensal) 

40 horas 
(semanais) 

Ensino Médio Técnico completo em 
Veterinário, reconhecido pelo MEC. 

042 
Cirurgião-Dentista 
Plantonista - SS 

01 01 00 
67,01 

(p/hora) 
12 horas 

(semanais) 

Ensino Superior Completo de Odontologia, 
devidamente reconhecido pelo MEC e 
Registro em órgão competente. 

055 
Professor de Educação 
Física - SEL 

03 02 01 
24,27 

(p/hora) 
até 40 horas 
(semanais) 

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

 
 
 

ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES EXEMPLIFICATIVAS DOS CARGOS 
 

Códigos Cargos Síntese das Atribuições 

008 
Auxiliar de 

Saúde Bucal - SS 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. 
Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o 
atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à 
escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento do THD. Preparar o 
instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais materiais 
necessários para o trabalho). Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD 
durante a realização de procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos. Orientar o paciente quanto a 
importância do retorno para manutenção do tratamento com apoio do dentista. 
Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da 
família no tocante à saúde bucal. Realizar procedimentos coletivos como 
escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos 
fluorados na Unidade Básica de Saúde e espaços sociais identificados 
(Escolas, Associações de Bairros, etc). Registrar nos Mapas de Procedimentos, 
no Siab os procedimentos de sua competência realizados. Manipular materiais 
de uso odontológico, controlar o tempo e validade dos medicamentos, fazer 
controle de estoque e pedido de material, lubrificar equipamentos com 
frequência necessária. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 

 
 

 
E, para que não se alegue desconhecimento, expede-se o presente Edital, publicado no site: 
www.vunesp.com.br e Boletim Digital Municipal – Atos Oficiais (www.valinhos.sp.gov.br). 
 

Valinhos, 18 de abril de 2019. 


