
Ord. CARGO VAGAS ESCOLARIDADE/

REQUISITOS

ATRIBUIÇÕES DO CARGO CARGA HORÁRIA

SEMANAL

VENCIMENTO (R$)

1. CIRURGIÃO 

DENTISTA

01 Curso Superior de Graduação em

Odontologia, reconhecido pelo MEC,

com Registro no órgão fiscalizador da

Profissão.

Atuar  em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos

terapêuticos em clínicas, ambulatórios e nas diversas unidades de saúde

do  município;  Elaborar  diagnósticos  e  prognósticos  de  afecções  da

cavidade  bucal,  da  cabeça  e  pescoço,  identificando  a  extensão  dos

problemas detectados, formulando a abordagem terapêutica adequada;

Executar  procedimentos  preventivos  como  raspagem,  limpeza  e

polimento  dos  dentes  e  gengivas;  Executar  procedimentos

odontológicos envolvendo a exodontia de raízes e dentes, drenagem de

abscessos, sutura de tecidos moles e restauração de cáries dentárias;

Coordenar e assegurar-se a correta aplicação no consultório dentário das

ações de biossegurança; Prescrever e administrar medicamentos; Atuar

em  equipes  multiprofissionais  no  desenvolvimento  de projetos

terapêuticos em clínicas, ambulatórios e nas diversas unidades de saúde

do município; Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução

de outras atividades da área onde estiver lotado.

20 horas R$2.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 001/2014

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS

 
MÁRCIA MOURA , Prefeita Municipal de Três Lagoas/MS, no uso de suas atribuições, torna pública, para os interessados, a retificação do Edital
de Abertura nº 01/01/2014 do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, passando a vigorar com a seguinte redação:
 
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições serão reabertas, apenas,  para o  cargo de CIRURGIÃO DENTISTA, carga horária  semanal de 20 horas, realizadas
exclusivamente no período de 23 a 28 de janeiro de 2015, apenas pela internet no endereço eletrônico www.fapec.org/concurso onde estarão
disponibilizados, para preenchimento e impressão, o Formulário de Inscrição, o  boleto bancário e os Editais deste concurso, contendo toda a
regulamentação;
1.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá atender aos seguintes procedimentos:
a) estar ciente de todas as informações sobre este Concurso Público, disponíveis no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
AO ENSINO E À CULTURA – FAPEC (www.fapec.org/concurso) através do Edital de Abertura;
b) inscrever-se e imprimir o boleto bancário, no período entre 8 horas do dia 23 de janeiro de 2015 até às 23h59min do dia 28 de janeiro de 2015
(horário oficial de Mato Grosso do Sul), através de formulário específico, disponível na página citada; após este horário o sistema de captação das
inscrições, deixará automaticamente de recebê-las, ficando impossibilitada sua impressão.
c) efetuar o pagamento do boleto bancário, até 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições, observando sempre o horário de funcionamento do
sistema bancário nacional;
d) digitar corretamente no Formulário de Inscrição: o nome completo, o nº do documento de identidade com o órgão expedidor e o estado, o nº. do
CPF, a data de nascimento, o sexo, o nº. dos telefones residencial e celular, o endereço completo (com o CEP principalmente);
d.1) é de responsabilidade do candidato, a atualização de seus dados cadastrais, tais como: endereço completo, telefones e de endereço eletrônico
(e-mail), nos casos de alteração ocorrida após a inscrição;
e) as informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade dos candidatos;
f)  A  FAPEC não se responsabilizará por  solicitação  de inscrição não  recebida  por  motivos  de ordem técnica  dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;
g) A inscrição do candidato será efetivada somente após a confirmação, na FAPEC, do pagamento da taxa de inscrição pela rede bancária.
1.3 O interessado poderá fazer no máximo 02 (duas) inscrições para este Concurso, sendo neste caso, obrigatoriamente uma inscrição para cada
cargo dentro de cada grupo de aplicação da Prova Escrita Objetiva, verificando a compatibilidade entre os dias e horários de aplicação dessas provas
descriminados no item 5.2.4 do Edital de Abertura nº 01/01/2014.
1.3.1 Caso o interessado opte por mais de uma inscrição deverá recolher o valor correspondente a cada inscrição realizada.
1.4 Após a inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.
1.5 O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$100,00 para concorrer à vaga de cargo que exige Nível Superior.
1.6 O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
1.7 O candidato que efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição com cheque sem a necessária provisão de fundos terá sua inscrição cancelada.
1.8 A relação dos candidatos inscritos e homologados para o Concurso será publicada no Mural da Prefeitura Municipal, no endereço eletrônico da
Prefeitura:  www.treslagoas.ms.gov.br,  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  endereço:
www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no endereço eletrônico www.fapec.org/concurso e, facultativamente, em outros órgãos da imprensa.
1.9 A Comissão de Concurso Público ficará instalada na Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 1º Andar, localizada na Avenida Capitão Olinto
Mancini, nº 667, em Três Lagoas/MS, com atendimento no horário das 07 horas às 13 horas, exceto sábados, domingos e feriados.
 
(…)
 
ANEXO I – DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGA S, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS
 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
 

 
Três Lagoas/MS, 22 de janeiro de 2015.
 
MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal
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