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Edital de Retificação nº 03/2011

O DIRETOR EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES ESTATAIS DOS HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, DOS INSTITUTOS DE SAÚDE E DOS HOSPITAIS GERAIS, no uso das
atribuições que lhes ao conferidas pela legislação em vigor, em especial a Lei Estadual nº
5.164 de 2007, torna públicas as seguintes RETIFICAÇÕES do Edital nº 01/2011, publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 29/09/2011.

1. Anexo II

Onde lê:

Emprego Especialidade/
Área de Atuação

Vagas
Vencimentos

Carga
Horária

Semanal
Qualificação

MínimaAC PD N/I

Biológo Análises Clínicas /
Geral 24 02 06 R$2.402,64 32h30min

Graduação em
Biologia e
Registro no CR-
BIO

Leia-se:

Emprego Especialidade/
Área de Atuação

Vagas
Vencimentos

Carga
Horária

Semanal
Qualificação

MínimaAC PD N/I

Biológo Análises Clínicas /
Geral 24 02 06 R$2.402,64 24h

Graduação em
Biologia e Registro
no CR-BIO

2. Anexo III

Onde se lê:

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios
de prótese e em órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal participando de projetos
educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias
humanas e artísticas. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião
dentista. Administrar pessoal e recursos financeiros e materiais. Mobilizar capacidades de
comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. Exercer suas atividades
profissionais conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.

Leia-se:

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, além das estabelecidas para auxiliares
em saúde bucal. Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar de Saúde Bucal e de
agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde. Participar das ações
educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais.
Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na
categoria de examinador. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das
doenças bucais por meio de aplicação do flúor, conforme orientação do cirurgião-
dentista. Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo



cirurgião-dentista. Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos
auxiliares de saúde bucal. Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos
exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas. Inserir e distribuir no
preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso
de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista. Proceder à limpeza e
à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes
hospitalares. Remover suturas. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento,
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Realizar isolamento do
campo operatório. Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como
instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos hospitalares.


