PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
ESTADO DO MARANHÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

ADITIVO 001/2011
O Município de CARUTAPERA, Estado do Maranhão, informa a quem interessar possa, que fará aditivo
ao EDITAL do Concurso publico nº. 001/2011 e outras providencias de acordo com a legislação em vigor,
mediante as condições estabelecidas no Edital, CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS,
que os cargos abaixo serão acrescentados no quadro dos cargos indicados no “Anexo I” do Edital.
1 – DO ADITIVO
Acrescenta o número de Cargos e vagas de acordo com a descrição abaixo:

CÓD

90.
91.

CARGO

REQUISITOS NECESSÁRIOS
(ESCOLARIDADE MÍNIMA)

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTÁRIO
PROFESSOR DE
FILOSOFIA

NÍVEL MÉDIO COMPLETO +
CURSO DE FORMAÇÃO E
REGISTRO NO CRO
LICENCIATURA PLENA EM
FILOSOFIA

VAGAS

LOTAÇÃO

REMUNERAÇÃO
(R$)

C/H

TAXA DE
INSC

TURNO
PROVA
OBJETIVA

5

A critério da
Administração

R$ 510,00

40

R$50,00

TARDE

2

A critério da
Administração

R$ 1.014,00

25

R$ 70,00

TARDE

No Anexo III – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
PROFESSOR – 6º AO 9º ANO (ÁREAS AFINS)
Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos. Ministrar aulas, promovendo o processo de
ensino/aprendizagem. Participar da avaliação do rendimento escolar. Atender às dificuldades de aprendizagem do aluno,
inclusive dos alunos com necessidades especiais. Elaborar e executar projetos em consonância com o programa político /
pedagógico da Rede Municipal de Educação. Participar de reuniões pedagógicas e demais reuniões programadas pela direção
da escola. Participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de Educação,
pela Secretaria Municipal de Administração, pela escola e outros. Participar de atividades escolares que envolvam a
Comunidade. Elaborar relatórios. Promover a participação dos pais ou responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do
ensino / aprendizagem. Esclarecer sistematicamente aos pais e responsáveis sobre o processo de aprendizagem. Elaborar e
executar projetos de pesquisa sobre o ensino da Rede Municipal de Educação. Participar de programas de avaliação escolar
ou institucional da Rede Municipal de Educação. Desincumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas.
Exercer atividades de coordenação de espaços multidisciplinares.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Marcar consultas; preencher a anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; auxiliar no atendimento ao
paciente; realizar tarefas administrativas relacionadas à atividade; instrumentar o cirurgião-dentista junto à cadeira
odontológica; manipular substâncias restauradoras; revelar e montar radiografia intra-oral; confeccionar modelos de gesso;
preparar o paciente para atendimento; promover o isolamento relativo; selecionar moldeiras; realizar a profilaxia; orientar os
pacientes sobre higiene bucal; efetuar a retirada de ponto sutura; efetuar a drenagem de abscessos e selantes; integrar a
equipe de saúde bucal; manter a ordem a limpeza do ambiente de trabalho; manter equipamentos limpos; proceder a
conservação e manutenção do equipamento odontológico; executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização dos
instrumentos; desenvolver atividades em odontologia sanitária; participar dos levantamentos e estudos epidemiológicos
como anotador; executar outras atribuições afins.
No Anexo VII – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA PROFESSOR DE FILOSOFIA
Filosofia e conhecimento: Pré-Socráticos; Sofistas; Sócrates, Platão e Aristóteles; Patrística (Santo Agostinho); Escolástica
(Santo Tomás de Aquino); Racionalismo (Descartes); Empirismo (Bacon e Locke); o Criticismo Kantiano; o Idealismo
Hegeliano; Materialismo Histórico e Dialético; Fenomenologia; a Escola de Frankfurt e a Teoria Crítica (Razão Instrumental e
Razão Crítica). Filosofia e Conhecimento: Filosofia da Arte; Filosofia da Moral; Filosofia da Ciência; as Ciências da Natureza e
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as Ciências Humanas. Epistemologia contemporânea (Popper, Bachelard, Feyerabend, Lakatos e Kuhn). Filosofia Política:
pensamento político grego e medieval; o pensamento político em Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant,
Hegel e Marx. Filosofia da linguagem (Wittgenstein, John Searle); a Pós-modernidade: Lyotard, Foucault, Deleuze, Derrida. O
Ensino de Filosofia no Ensino Médio: determinações legais; as reflexões acerca do ensino de Filosofia no Ensino Médio; as
estratégias didáticas e a seleção de conteúdos; competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais para a disciplina de Filosofia.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Materiais Dentários: restauradores provisórios, amálgama, resina composta, cimento de ionômero de vidro. Odontologia
Preventiva: organização e execução de atividades de higiene bucal; Radiologia: Radioproteção; Filmes: componentes e
armazenamento; Processamento radiográfico manual e automático; Soluções Processadoras. Ética Profissional. Consolidação
das normas do exercício profissional do Auxiliar de Saúde Bucal, segundo CFO. Funções do ACD. Preenchimento da ficha
clínica: odontograma. Normas de Biossegurança: métodos de limpeza e esterilização dos materiais; desinfecção de
equipamentos e superfícies; procedimentos com o lixo; lavagem das mãos; Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
Imunização dos profissionais. Instrumentais Odontológicos. Organização da bandeja clínica. Profissional
- Medicina Tática

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Carutapera - MA, 27 de janeiro de 2011.

AMIN BARBOSA QUEMEL
Prefeito Municipal
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