“BRASIL – DO CABURAÍ AO CHUÍ”
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL RETIFICADOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019-SMAG.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a
retificação do Edital 002/2019-SMAG, publicado no Diário Oficial do Município nº 4999, de 31 de
outubro de 2019, do Concurso Público destinado a selecionar candidatos para provimento de
vagas em cargos de nível médio, médio técnico e superior, do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de Boa Vista-RR.

Onde se lê:
ANEXO IV

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO

(NÍVEL SUPERIOR)
Cargo:
Cirurgião-Dentista Endodontista

Exercício e ética profissional: Código de ética profissional. Regulamentação do exercício
profissional. Anatomia e histologia do periodonto. Nova classificação das doenças periodontais.
Etiologia e patogênese da doença periodontal. Diagnóstico em Periodontia (gengivite, periodontite,
lesões de bi e trifurcações). Bases biológicas da raspagem (Instrumental, utilização e afiação).
Preparo Básico (terapia relacionada à causa). Controle químico e mecânico da placa bacteriana.
Cirurgia periodontal. Terapia de suporte periodontal. Trauma oclusal. Fatores de risco: relação entre
doença periodontal e doenças sistêmicas. Procedimentos clínicos integrados em Periodontia,
Endodontia, Prótese e Dentística. Ergonomia, Odontologia do Trabalho e Biossegurança. Auditoria
e Perícia Odontológica. Legislação do Sistema Único de Saúde.
Cargo:
Médico Cirurgião Plástico

Código de ética médica. Legislação do SUS – Princípios e Diretrizes. Política Nacional de
Humanização do SUS. Política Nacional de Atenção Básica. Estratégia de Saúde da Família.
Concepção de saúde e doença. Promoção de saúde, epidemiologia, prevenção de doenças e
medicalização em saúde. Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Uso
racional de medicamentos. Atenção primária em saúde: abordagem familiar, abordagem
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comunitária e atendimento ambulatorial. Fisiopatologia, diagnóstico, prevenção e tratamento das
doenças prevalentes na atenção primária à saúde: cardiovasculares, endocrinológicas, psiquiátricas,
hematológicas, respiratórias, do aparelho digestivo, hepatites, dermatológicas, neurológicas,
infecções sexualmente transmissíveis, parasitoses. Síndromes febris e hemorrágicas. Alimentação e
distúrbios alimentares. Alcoolismo e uso de substâncias psicoativas. Imunização ativa e passiva.
Doenças e agravos de notificações compulsórias. Sexualidade na infância, adolescência, adulto e
idoso. Noções de urgência e emergência em clínicas. Preenchimento da Declaração de Óbito.
Atendimento à vítima de violência sexual, de doença ocupacional e acidente de trabalho.
Transplantes – fisiopatologia da histocompatibilidade; enxertos. Conceitos de território vascular e
sua aplicação. Retalhos: classificação, aplicação e atualidade. Fisiologia da microperfusão tecidual.
Princípios e técnica microcirúrgica – principais retalhos. Expansão tecidual princípios e aplicação
das técnicas. Conceitos básicos de engenharia tecidual. Queimaduras. Feridas complexas: conceitos
e tratamento. Cirurgia craniofacial: anatomia ligada à reconstrução. Reconstruções do membro
superior. Reconstruções da parede torácica. Mama: conceito da doença benigna. Câncer de mama:
reconstruções pósmastectomia. Reconstruções do membro inferior e pelve.
Leia-se:
ANEXO IV

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO

(NÍVEL SUPERIOR)
Cargo:
Cirurgião-Dentista Endodontista

Métodos de diagnóstico; tratamento conservador da polpa dentária: patologia pulpar, aspectos
microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e pericial; planejamento do tratamento
endodôntico; tratamento endôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; morfologia interna e
abertura coronária; preparo do canal radicular; substâncias químicas auxiliares; medicação
intracanal; obturação do canal radicular; intracanal; obturação do canal radicular. Farmacologia e
terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; efeitos sobre o sistema nervoso;
psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. Procedimentos
odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial; periodontia;
radiologia. Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias.
Aplicação dos fluoretos na clínica restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico,
prognóstico e tratamento das enfermidades da cavidade bucal. Biossegurança em odontologia.
Odontologia legal e de odontologia. Regulamentação das normas de Biossegurança em odontologia.
Ética odontológica. Legislação do Sistema Único de Saúde.

Cargo:
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Médico Cirurgião Plástico
Código de ética médica. Legislação do SUS – Princípios e Diretrizes. Política Nacional de Humanização do
SUS. Política Nacional de Atenção Básica. Estratégia de Saúde da Família. Concepção de saúde e doença.
Promoção de saúde, epidemiologia, prevenção de doenças e medicalização em saúde. Identificação de
situações de risco individual/familiar/coletivo. Uso racional de medicamentos. Atenção primária em saúde:
abordagem familiar, abordagem comunitária e atendimento ambulatorial. Fisiopatologia, diagnóstico,
prevenção e tratamento das doenças prevalentes na atenção primária à saúde: cardiovasculares,
endocrinológicas, psiquiátricas, hematológicas, respiratórias, do aparelho digestivo, hepatites,
dermatológicas, neurológicas, infecções sexualmente transmissíveis, parasitoses. Síndromes febris e
hemorrágicas. Alimentação e distúrbios alimentares. Alcoolismo e uso de substâncias psicoativas.
Imunização ativa e passiva. Doenças e agravos de notificações compulsórias. Sexualidade na infância,
adolescência, adulto e idoso. Noções de urgência e emergência em clínicas. Preenchimento da Declaração
de Óbito. Atendimento à vítima de violência sexual, de doença ocupacional e acidente de trabalho. Cirurgia
plástica geral, queimaduras, cirurgia oncológica, cirurgia crânio-maxilo-facial, fissura labiopalatal, cirurgia
da região auricular, cirurgia da região nasal, cirurgia da região orbito palpebral, cirurgia da região mamária,
– cirurgia da mão e membros superiores, cirurgia do aparelho urogenital, cirurgia dos membros inferiores,
cirurgias após grandes perdas ponderais ou pós-gastroplastias, microcirurgia, cirurgia da face e pescoço,
cirurgia da mama, plástica abdominal, lipodistrofias e lipoaspiração, procedimentos ancilares, laser e
resurfacing, cirurgia vídeo- endoscópica, cirurgia capilar, feridas e biomateriais, células tronco. Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
Os demais itens e subitens do referido Edital, permanecem inalterados.

Boa Vista - RR, em 08 de novembro de 2019.

Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

