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D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   11.155,  de  10/03/2016
Regulamenta a Lei Municipal nº 
12.253, de 21 de agosto de 2015, 
que concede aos empregados públi-
cos efetivos do Programa Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO 
– Dentista da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Ponta Grossa

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, com fundamento na alínea ‘a’, do inciso VIII e IX, do artigo 71, da Lei 
Orgânica do Município de Ponta Grossa, e, especialmente o contido na Lei 
Municipal n° 12253, de 21 de agosto de 2015, e o contido no protocolado n° 
3370077/2015, 1740292/2015

D E C R E T A

Art. 1°. Este Decreto regulamenta, na forma da Lei Municipal nº 12.253, 
de 21 de agosto de 2015, os procedimentos para a concessão do 
adicional por desempenho de função aos empregados públicos – 
Dentistas, selecionados para as atividades específicas junto ao 
Programa Centro de Especialidades Odontológicas, da Secretaria 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Art. 2º. As atribuições inerentes às funções de: Dentista – CEO serão de-
senvolvidas pelos empregados públicos com carga horária compa-
tível ao Programa CEO, e, consistirão no exercício de atividades 
técnicas e administrativas vinculadas ao cumprimento das finalida-
des da Administração Pública Municipal, a qual engloba além das 
atividades inerentes ao emprego administrativo do empregado, as 
seguintes atribuições

    § 1°.  São atribuições gerais da função de Dentista do Programa CEN-
TRO DE Especialidades Odontológicas – CEO

          I.  disposição pessoal para a atividade; 
         II.  equilíbrio emocional e autocontrole; 
        III.  capacidade física e mental para a atividade; 
        IV.  disposição para cumprir ações orientadas; 
         V.  iniciativa e facilidade de comunicação; 
        VI.  capacidade de trabalhar em equipe; 
       VII.  supervisionar as atividades dos Auxiliares de Saúde Bucal; 
      VIII. executar os protocolos operacionais de integração entre o Centro 

de Especialidades Odontológicas e as atividades da Saúde Bucal 
na Atenção Básica, por meio do sistema de referência e contra-re-
ferência , visando também o incentivo e a difusão das atividades 
referentes à atuação das Equipes de Saúde Bucal e intercâmbio de 
dados e informações inerentes ao processo de trabalho dos CEO 
e demais procedimentos de integração fixados nos procedimentos 
operacionais de integração entre os setores;

        IX.  dar cumprimento aos Regimentos, Normas e Rotinas estabelecidas 
pela Coordenação de Odontologia da Secretaria Municipal de Saú-
de; 

         X.  executar e dar cumprimento aos Regimentos, Normas e Rotinas de 
Recursos Humanos, repassados pela Coordenação de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, e pela Secretaria Mu-
nicipal de Gestão de Recursos Humanos; 

        XI. participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pes-
soal de saúde em odontologia, particularmente nos programas de 
educação continuada quando solicitado; 

       XII.  fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua 
profissão; reportando à Coordenação qualquer irregularidade diag-
nosticada; 

      XIII.  obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética; 
      XIV.  zelar pelo patrimônio público à disposição para o desenvolvimento 

do seu trabalho, zelando pelo estoque de materiais, e pelos equi-
pamentos à disposição em sua unidade, promovendo-lhe à devida 
guarda; 

      XV.  Garantir a organização do processo de trabalho das equipes em 
consonância com Procedimento Operacional Padrão repassado 
pela Coordenação; 

     XVI.  responsabilizar-se pelo cumprimento de horário de funcionamento 
do serviço de odontologia da Unidade, seus respectivos horários de 
trabalho, e de sua equipe; 

    XVII. avaliar o desempenho dos servidores/das equipes Odontologia para 
fins de estágio probatório ou quando exigida avaliação para servido-
res sob sua avaliação técnica/profissional; 

   XVIII.   promover a integração nas equipes e delas com a comunidade;
    XIX.   manter a disposição dos profissionais Linhas Guia e Manuais Téc-

nicos da Secretaria Municipal de Saúde e outros materiais de apoio 
às ações assistenciais/educativas;

     XX.  promover e fiscalizar o regular atendimento do PoP (Procedimento 
Operacional Padrão) para os atendimentos operacionais da unidade 
na área de odontologia, e de atendimento ao usuário; 

    XXI.  manter os devidos registros de atendimento ao usuário e encami-
nhar mensalmente relatório de atendimento à coordenação, bus-
cando aprimorar as atividades das equipes/Unidades; 

   XXII. participar das reuniões de equipes conforme periodicidade definida 
pela Coordenação de Odontologia ou pela Secretaria Municipal de 
Saúde; 

  XXIII.  organizar/ Coordenar e/ou participar ativamente de todas as reu-

niões das equipes; 
  XXIV.  participar de reuniões da equipe gestora mediante convocação; 
   XXV.  zelar pela conservação e integridade do patrimônio existente na 

Unidade de Saúde; 
  XXVI. supervisionar e garantir previsões das necessidades logísticas (me-

dicamentos, insumos, materiais de expediente, materiais de apoio 
às atividades educativas, etc.), necessários à unidade e relativos ao 
serviço de odontologia do CEO; 

 XXVII.  registrar e/ou incentivar o registro das atividades educativas/expe-
riências exitosas desenvolvidas na Unidade CEO;  

XXVIII.  manter arquivo atualizado de documentos da Unidade CEO; em 
especial  os documentos relativos ao atendimento ao usuário, aos 
requerimentos de medicamentos e do fluxo interno da unidade; 

  XXIX.  executar outras tarefas correlatas de acordo com determinações 
superiores 

 
   § 2°.  São atribuições da função de Dentista do Programa CENTRO DE 

Especialidades Odontológicas – CEO, além das descritas no pará-
grafo anterior, as seguintes atribuições técnicas específicas

         I. Cirurgião Dentista na Especialidade de Cirurgia
        a) Realizar reimplantes dentários (trauma); 
        b) Biópsias; cirurgia com finalidade protética;
        c) Cirurgia com finalidade ortodôntica (dentes inclusos); e, diag-

nóstico e tratamento cirúrgico de cistos;
        d) Afecções radiculares e perirradiculares; 
        e) Doenças das glândulas salivares; doenças da articulação têm-

poromandibular, lesões de origem traumática na área buco-ma-
xilo-facial

        II. Cirurgião Dentista na Especialidade de Odontopediatria
        a) Realizar tratamento preventivo, restaurador e promoção de saú-

de em crianças com difícil manejo de comportamento e condi-
cioná-la; 

        b) Tratamento de pulpotomia, pulpectomia ou endodontia de den-
tes decíduos

       III.  Cirurgião Dentista na Especialidade de Radiologia 
        a) Obtenção e interpretação das imagens de estruturas bucais 

obtidas, por meio de: radiografia periapical, bite-wing (interproxi-
mal) e oclusal convencionais; e, auxiliar no diagnóstico

       IV.  Cirurgião Dentista na Especialidade de Prótese Dentária
        a) Realizar diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos dis-

túrbios crânio mandibulares e de oclusão, através da, prótese 
removível parcial ou total; 

        b) atividades de laboratório necessárias à execução dos trabalhos 
protéticos; procedimentos e técnicas de confecção de próteses 
removíveis parciais e totais como substituição das perdas de 
substâncias dentárias e paradentárias; 

        c) procedimentos necessários ao planejamento, confecção e insta-
lação de próteses totais e parciais ; e, manutenção e controle da 
reabilitação

        V.. Cirurgião Dentista na Especialidade de Endodontia 
        a) Obturação de dente decíduo;
        b) Obturação em dente permanente birradicular;
        c) Obturação em dente permanente com três ou mais raízes;
        d) Obturação em dente permanente unirradicular;
        e) Retratamento endodôntico em dente permanente bi-radicular;
         f) Retratamento endodôntico em dente permanente com três ou 

mais raízes;
        g) Retratamento endodôntico em dente permanente unirradicular;
        h) Selamento em perfuração radicular

       VI. Cirurgião Dentista na Especialidade de Odontologia para Pacientes 
com Necessidades Especiais: 

        a) Prestar atenção odontológica aos pacientes com graves distúr-
bios de comportamento, emocionalmente perturbados; 

        b) prestar atenção odontológica aos pacientes que apresentam 
condições incapacitantes, temporárias ou definitivas a nível am-
bulatorial, hospitalar

VII.  Cirurgião Dentista na Especialidade de Periodontia: 
        a) Desenvolver avaliação diagnóstica e planejamento do tratamen-

to;
        b) avaliação da influência da doença periodontal em condições 

sistêmicas;  
        c) controle dos agentes etiológicos e fatores de risco das doenças 

dos tecidos de suporte e circundantes dos dentes e dos seus 
substitutos; 

        d) procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regenera-
ção dos tecidos periodontais e peri-implantares; 

        e) procedimentos necessários à manutenção de saúde
VIII. Cirurgião Dentista na Especialidade de Estomatologia/Diagnóstico: 
        a) Realizar promoção e execução de procedimentos preventivos 

em nível individual e coletivo na área de saúde bucal; 
        b) obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde 

do paciente, visando à prevenção, ao diagnóstico, ao prognós-
tico e ao tratamento de alterações estruturais e funcionais da 
cavidade bucal e das estruturas anexas; 

        c) realização ou solicitação de exames complementares; bióp-
sias; diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos; afecções ra-
diculares e perirradiculares; doenças das glândulas salivares; 
doenças da articulação têmporomandibular; lesões de origem 
traumática na área buco-maxilofacial; tumores benignos da ca-
vidade bucal; tumores malignos da cavidade bucal, quando o 
especialista deverá atuar integrado em equipe de oncologista

Art. 3°.  A seleção ocorrerá mediante processo seletivo a ser realizado sob 
a coordenação conjunta da Secretaria Municipal de Saúde e Se-
cretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, entre os Den-
tistas – carga horária – 04 horas – para preenchimento de vaga 
disponível para cada função correspondente junto ao Centro de 
Especialidades  Odontológicas, da Secretaria Municipal de Saúde, 
ou outra unidade da Secretaria Municipal de Saúde, onde o Serviço 
especializado seja desenvolvido com as mesmas características 
temporariamente até a ampliação do setor, conforme justificativa 
e encaminhamento da Coordenação de Odontologia, o qual será 
aberto mediante Edital de Divulgação para amplo conhecimento a 
empregados públicos efetivos interessados em atuar na função

    § 1°. A inscrição do empregado efetivo, candidato à cada função corres-
pondente implicará conhecimento e a tácita aceitação das condi-
ções das tarefas inerentes à função, tais como se acham definidas 
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neste Decreto e nas normas legais pertinentes, acerca das quais 
não poderá alegar desconhecimento, bem como das condições 
para contínuo exercício da referida função

    § 2°.  A critério da Administração Municipal, poderá realizar-se processo 
seletivo para formação de cadastro de reserva de empregados em 
listagem de espera para atuar junto às funções descritas no artigo 
2° deste Decreto, ficando a presente listagem vigente pelo período 
de 02 (dois) anos

Art. 4°.  Poderão participar do processo seletivo os empregados públicos 
efetivos, ocupantes de emprego da área correspondente da Secre-
taria Municipal de Saúde, com carga horária correspondente à 04 
horas diárias, para atender a legislação própria do Programa Centro 
de Especialidades Odontológicas

Parágrafo único. As inscrições para Processo Seletivo serão realizadas e 
recebidas conforme disposto no Edital de Divulgação

Art. 5°.  O processo de seleção será composto de 02 (duas) etapas, a 
saber 

          I. Avaliação funcional;
         II. Avaliação Curricular
 
Art. 6º.  Para fins de Ingresso nos adicionais de função de Dentista – CEO 

serão realizados apenas avaliação curricular, prevista no Art. 5º, Inc. 
Parágrafo único. A Avaliação curricular consistirá na pontuação da prova de 

títulos (análise curricular), obtendo-se a classificação final, onde os 
candidatos considerados aprovados serão ordenados e classifica-
dos, segundo a ordem decrescente da nota fina

 
Art. 7º. Para fins de continuidade da concessão dos adicionais de função de 

Dentista – CEO fica estabelecida a Avaliação Semestral Permanen-
te destinada à verificação da capacidade e da aptidão profissional 
para atividades específicas junto ao Programa Centro de Especia-
lidades Odontológicas, da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa, a qual realizar-se-á mediante avaliações de caráter mé-
dico, psicológico, funcional e de desempenho na função, a serem 
estabelecidas mediante cronograma de aplicação apresentado pela 
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos e Secretaria 
Municipal de Saúde

Parágrafo único.  Sendo considerado inapto, o servidor será remanejado 
para outros setores da Secretaria Municipal de Saúde, ficando im-
pedido de participar do processo seletivo subsequente àquele no 
qual foi considerado inapto

Art. 8º. A Avaliação semestral para a continuidade da concessão dos adi-
cionais, prevista no artigo anterior será constituída das duas etapas, 
previstas nos incisos I e II do Artigo 5º, correspondendo cada etapa 
ao valor máximo de 25 (vinte e cinco) pontos cada, que somados, 
chegarão à nota final geral de 50 (cinquenta) pontos, a ser con-
siderada para a avaliação do resultado da aptidão ou inaptidão à 
manutenção do adicional previsto no artigo 1º do presente Decreto

    § 1°.  A avaliação semestral ocorrerá a cada mês de março e mês de 
setembro cada ano, após a designação do adicional, ocorrendo 
através de procedimento estabelecido por Ordem de Serviço exa-
rada pelo Secretário Municipal de Saúde

    § 2º. A avaliação funcional considerada no artigo 8º e prevista no inciso I, 
do artigo 5º, consistirá na análise da ficha funcional do servidor, e na 
análise de verificação do número de atestados médicos apresenta-
dos, onde o servidor iniciará com nota máxima de 25 (vinte e cinco) 
pontos, sendo descontado

         a) 1,0 (um ponto percentual) de ponto para cada medida disciplinar 
recebida pelo servidor;

         b) 0,5 (zero cinco décimos) para cada falta injustificada apontada;
         c) 0,5 (zero cinco décimos), para cada atestado médico de até 3 

(três dias), por mês;  
         d) 0,8 (zero oito décimos), para cada atestado médico de mais de 

3 (três dias), por mês;   
         e) 0,5 (zero cinco décimos), por deficiência comprovada de lança-

mento de relatórios de produção e metas, junto aos sistemas de 
controle e acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde 
e do Ministério de Saúde, inclusive encaminhamento de referên-
cia e contra referência;

          f) 0,5 (zero cinco décimos), por deficiência comprovada no arqui-
vamento e guarda dos registros de atividades realizadas sob 
sua responsabilidade, tais como prontuários, agendas, exames 
e todos os demais documentos relativos ao atendimento aos 
pacientes 

     § 3º.  Para fins de avaliação funcional, só será considerada justificada a 
falta abonada pela Superintendência da Secretaria, mediante justi-
ficativa técnica apresentada, para a ausência do registro do ponto 
biométrico

     § 4°.  A avaliação curricular considerada no artigo 8º e prevista no inciso 
II, do artigo 5º, consistirá na análise e avaliação através de prova de 
títulos (análise curricular), manutenção das condições obtidas pelo 
servidor para ingresso na função e no aperfeiçoamento, visando a 
qualidade e excelência dos serviços, e no atendimento da produção 
através da análise dos indicativos do Ministério da Saúde e dos ín-
dices de reclamação junto à Ouvidoria, onde o servidor iniciará com 
nota de 25 (vinte e cinco) pontos, sendo descontado 

         a) 1,00 (um ponto), por ausência não justificada a reuniões agen-
dadas pela Coordenação ou Gestão visando treinamento, inte-
gração da equipe, intercâmbio de ações entre as diversas áreas 
da Secretaria, à qual foi devidamente comunicado;

         b) 1,00 (um ponto), por ausência não justificada a treinamentos 
internos ou externos aos quais tenha sido comunicado pela 
Coordenação ou Gestão com antecedência de 05 (cinco) dias

          I. Para fins de avaliação curricular, só será considerada justificada a 
falta abonada pela Superintendência da Secretaria, mediante justifi-
cativa técnica apresentada, ou mediante a apresentação de Atesta-
do médico

         II. O Atestado médico apresentado para fins de justificativa da ausên-
cia de qualquer das alíneas do § 4°, não exclui a avaliação do mes-
mo documento para fins da análise de pontuação do § 2°, alínea “c”

     § 5° A nota final do servidor para fins de continuidade da concessão dos  
adicionais de função de Dentista – CEO,  consistirá no resultado 
final da nota máxima 50,00 estabelecida no caput do Artigo 8°, de-
duzidos os respectivos descontos incidentes à cada caso, conforme 
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critérios descritos nos incisos do Art. 8°, após a devida e criteriosa 
análise consoante determinado em Ordem de Serviço a ser expedi-
da

Art. 9º. Será considerado inapto à manutenção do adicional de função de 
Dentista – CEO àquele que após a avaliação semestral estabeleci-
da no Art. 8º.  perfazer a nota final inferior a 35 (trinta e cinco) pontos

Parágrafo único.  Sendo considerado inapto, o servidor deixará de fazer jus 
ao adicional Art. 1º e será remanejado para outros setores da Se-
cretaria Municipal de Saúde, ficando impedido de participar do pro-
cesso seletivo subsequente àquele no qual foi considerado inapto 

Art. 10.  Para dar atendimento às determinações deste Decreto, será desig-
nada Comissão especial composta por

          I. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde, Coorde-
nação de Odontologia; 

         II. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde, Coorde-
nação de Recursos Humanos; 

        III. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde, Superin-
tendência;

        IV. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Gestão de Recur-
sos Humanos;

         V. 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município

Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de março de 2016

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

ANEXO DECRETO N° 11.155/2016
PROCESSO SELETIVO POR AVALIAÇÃO OBJETIVA DE TÍTULOS

1 - Dos critérios: 
       1.1 Estar em pleno exercício de sua atividade profissional, apto para     

desenvolver as suas atribuições como Cirurgião Dentista; 
       1.2  Os candidatos deverão ser efetivos (aprovados no estágio probató-

rio); 
       1.3 Ter disponibilidade para carga horária de 4 (quatro) horas diárias, 

totalizando 20 (vinte) horas semanais. 
       1.4 A carga horária diária a ser desenvolvida no Centro de Especialida-

des Odontológicas será determinada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, em benefício do Serviço e do atendimento à população.

2 - Das vagas: 
 O número de vagas por especialidade é determinada de acordo com 

a necessidade atual, podendo ser alterada conforme demanda dos 
usuários do SUS do município

       2.1 Considerando a estrutura física do Local onde atualmente atua o 
Centro de Especialidades Odontológicas algumas funções poderão 
ser desenvolvidas em outros locais a serem determinados pela 
Coordenação de Odontologia, sem prejuízo do Adicional previsto, 
até que se conclua a readequação física do setor.

       2.2 Cada profissional interessado em participar do Processo Seletivo de 
avaliação,  objetiva de títulos, só poderá concorrer à no máximo 02 
(duas) das vagas/funções,  conforme número de vagas/funções por 
especialidade odontológica abaixo relacionadas concomitantemen-
te;

       2.3 Para finalidade de ingresso, exercício e avaliação para continuidade 
da concessão do adicional de desempenho de função, previsto no 
presente Decreto, são consideradas as funções estabelecidas no 
artigo 2º, e seus respectivos parágrafos, e as atribuições do cargo 
descritas no item 3. do presente Anexo

CEO Cargo Função/Especialidade 
Odontológica

N° de 
vagas/

funções 

Cirurgião
 Dentista

Endodontia 06

Odontologia para Pacientes 
com Necessidades Especiais 02

CEO 
Ponta 

Grossa

Periodontia 03

Prótese Dentária 02

Estomatologia / Diagnóstico 02

Cirurgia 02

Radiologia 01

Odontopediatria 04

Hospital Cargo/ 
Função

Função/Especialidade 
Odontológica

N° de 
vagas

Hospital 
Municipal 
Amadeu

Puppi

Cirurgião
 Dentista Odontologia Hospitalar 02

3. Das atribuições dos cargos: 
      3.1. Cirurgião Dentista – Endodontia: Realizar procedimentos conserva-

dores da vitalidade pulpar; procedimentos cirúrgicos no tecido e na 
cavidade pulpares; procedimentos cirúrgicos paraendodônticos; e 
tratamentos dos traumatismos dentários; 

      3.2. Cirurgião Dentista – Pacientes com Necessidades Especiais: Pres-
tar atenção odontológica aos pacientes com graves distúrbios de 
comportamento, emocionalmente perturbados; prestar atenção 
odontológica aos pacientes que apresentam condições incapaci-
tantes, temporárias ou definitivas a nível ambulatorial, hospitalar ou 
domiciliar; e, aprofundar estudos e prestar atenção aos pacientes 
que apresentam problemas especiais de saúde com repercussão 
na boca e estruturas anexas; 

      3.3. Cirurgião Dentista – Periodontia: Desenvolver avaliação diagnóstica 
e planejamento do tratamento; avaliação da influência da doença 
periodontal em condições sistêmicas; controle dos agentes etiológi-
cos e fatores de risco das doenças dos tecidos de suporte e circun-
dantes dos dentes e dos seus substitutos; procedimentos preventi-
vos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais 
e Peri-implantares; planejamento e instalação de implantes e resti-
tuição das estruturas de suporte, enxertando materiais naturais e 
sintéticos; e, procedimentos necessários à manutenção de saúde; 

      3.4. Cirurgião Dentista – Prótese Dentária: Realizar diagnóstico, prog-
nóstico, tratamento e controle dos distúrbios crâniomandibulares e 
de oclusão, através da prótese fixa, da prótese removível parcial 
ou total e da prótese sobre implantes; atividades de laboratório 
necessárias à execução dos trabalhos protéticos; procedimentos e 
técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais 
como substituição das perdas de substâncias dentárias e paraden-
tárias, procedimentos necessários ao planejamento, confecção e 
instalação de próteses sobre implantes; e, manutenção e controle 
da reabilitação; 

      3.5. Cirurgião Dentista – Estomatologia/ Diagnóstico: Realizar promoção 
e execução de procedimentos preventivos em nível individual e 
coletivo na área de saúde bucal; obtenção de informações neces-

sárias à manutenção da saúde do paciente, visando à prevenção, 
ao diagnóstico, ao prognóstico e ao tratamento de alterações estru-
turais e funcionais da cavidade bucal e das estruturas anexas; e, 
realização ou solicitação de exames complementares, necessários 
ao esclarecimento do diagnóstico; 

      3.6. Cirurgião Dentista – Cirurgia: Diagnosticar e realizar o tratamento 
cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos, lesões e ano-
malias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, 
e estruturas crânio-faciais associadas. 

      3.7. Cirurgião Dentista – Radiologia Odontológica e Imaginologia: Ob-
tenção, interpretação e emissão de laudo das imagens de estruturas 
buco-maxilofaciais e anexas obtidas, por meio de: radiografia con-
vencional, digitalizada, subtração, tomografia convencional e com-
putadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, e outros; e, 
b) auxiliar no diagnóstico, para elucidação de problemas passíveis 
de solução, mediante exames pela obtenção de imagens e outros. 

      3.8. Cirurgião Dentista – Odontopediatria: Desenvolver a promoção de 
saúde, devendo o especialista educar bebês, crianças, adolescen-
tes, seus respectivos responsáveis e a comunidade para adquirirem 
comportamentos indispensáveis à manutenção do estado de saúde 
das estruturas bucais; prevenção em todos os níveis de atenção, 
devendo o especialista atuar sobre os problemas relativos à cárie 
dentária, ao traumatismo, à erosão, à doença periodontal, às mal-o-
clusões, às malformações congênitas e às outras doenças de teci-
dos moles e duros; diagnosticar as alterações que afetam o sistema 
estomatognático e identificar fatores de risco em nível individual 
para os principais problemas da cavidade bucal; tratamento das 
lesões dos tecidos moles, dos dentes, dos arcos dentários e das 
estruturas ósseas adjacentes, decorrentes de cárie, traumatismo, 
erosão, doença periodontal, alterações na odontogênese, mal-o-
clusões e malformações congênitas utilizando preferencialmente 
técnicas de mínima intervenção baseadas em evidência; condução 
psicológica dos bebês, crianças, adolescentes, e seus respectivos 
responsáveis para atenção odontológica.

      3.9. Cirurgião Dentista – Odontologia Hospitalar: Cuidar do paciente cuja 
doença sistêmica possa ser fator de risco para agravamento e ou 
instalação de doença bucal, ou cuja doença bucal possa ser fator de 
risco para agravamento e ou instalação de doença sistêmica. Parti-
cipar nas decisões da equipe multiprofissional, incluindo internação, 
diagnóstico, solicitação de exames, prescrição, intervenção odon-
tológica, acompanhamento e alta, sendo responsável por tomada 
de decisão em intervenção na cavidade bucal em consonância com 
essa equipe. Realizar o registro e acesso em prontuário médico, 
em consonância com as normativas do hospital. Orientar ações em 
saúde bucal e supervisão da equipe sob sua responsabilidade

4. Das pontuações: 
 A classificação será feita por especialidade odontológica, podendo o 

candidato inscrever-se em mais de uma opção
Cirurgião Dentista Graduação em 
Odontologia,
pós-graduação em Endodontia 
e inscrição da especialidade no 
Conselho Regional de Odontologia 
(CRO).

50 pontos 

Graduação em Odontologia, pós-
-graduação em Odontologia para 
Pacientes com Necessidades Espe-
ciais e inscrição da especialidade no 
Conselho Regional de Odontologia 
(CRO). 
Graduação em Odontologia, pós-
-graduação em Periodontia e inscri-
ção da especialidade no Conselho 
Regional de Odontologia (CRO). 
Graduação em Odontologia, pós-
-graduação em Prótese Dentária 
e inscrição da especialidade no 
Conselho Regional de Odontologia 
(CRO). 
Graduação em Odontologia, pós-
-graduação em Estomatologia/Diag-
nóstico e inscrição da especialidade 
no Conselho Regional de Odontolo-
gia (CRO). 
Graduação em Odontologia, pós-
-graduação em Radiologia Odonto-
lógica e Imaginologia e inscrição da 
especialidade no Conselho Regional 
de Odontologia (CRO). 
Graduação em Odontologia, pós-
-graduação em Odontologia para 
Odontopediatria e inscrição 
da especialidade no Conselho Re-
gional de Odontologia (CRO). 
Graduação em Odontologia, pós-
-graduação em Odontologia para 
Cirurgia e inscrição da especialida-
de no Conselho Regional de Odon-
tologia (CRO). 
Graduação em Odontologia, pós-
-graduação em Odontologia para 
Odontologia Hospitalar e inscrição 
da especialidade no Conselho Re-
gional de Odontologia (CRO). 

Aperfeiçoamento em área especí-
fica com carga horária mínima de 
160 horas, 

20 pontos por 
curso, podendo 
alcançar no má-
ximo 20 pontos. 

20 pontos

Tempo de serviço contínuo exercen-
do a função de cirurgião dentista na 
SMS/PMPG.

1 pontos por 
ano de serviço, 
podendo alcan-
çar no máximo 
10 pontos. 

10 pontos

Tempo de serviço contínuo e com-
provado (público e privado) na espe-
cialidade concorrida. 

1 pontos por 
ano de serviço, 
podendo alcan-
çar no máximo 
10 pontos.

10 pontos

Certificado de participação em curso 
de atualização na área profissional 
com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas, até 5 (cinco) cur-
sos, nos últimos 5 (cinco) anos. 

2 pontos por 
curso, podendo 
alcançar no má-
ximo 5 pontos.

10 pontos

      4.1 Serão somadas as pontuações da avaliação objetiva de títulos, ob-
tendo-se a classificação.

 Final, onde os candidatos aprovados serão ordenados e classifica-
dos segundo a ordem decrescente da nota final para cada especia-
lidade descrita;

      4.2 Em caso de classificação em mais de uma especialidade, o candi-
dato deverá optar por uma delas; 

       4.3  A nota máxima a ser obtida na fase da avaliação objetiva de títulos 
não poderá ultrapassar 100 (cem) pontos; 

       4.4  Na classificação final, entre candidatos com igual número de pon-
tuação, serão fatores de desempate: maior pontuação na experiên-
cia profissional; persistindo o empate, terá preferência o candidato 
com maior idade; 

       4.5  No caso da não inserção do empregado público na função de ci-

rurgião dentista CEO, mantem-se como cirurgião dentista II e será 
recolocado de acordo com as necessidades da Coordenação de 
Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde; 

       4.6  O prazo de validade desta avaliação objetiva de títulos será 24 (vin-
te e quatro) meses, contados a partir da data de homologação do 
resultado final, podendo, no interesse da Coordenação de Saúde 
Bucal ser prorrogado mais uma vez, por igual período

          5. Considerações referentes a avaliação semestral dos cirurgiões den-
tistas CEO

       5.1. Condições e metas a serem cumpridas para a manutenção do adi-
cional ao salário

          a. Cumprimento de carga horária: 4 horas diárias, 20 horas semanais
          b. Não apresentar faltas injustificadas no mês; 
          c. Não possuir reclamações/ denúncias comprovadas na ouvidoria ou 

Coordenação de Saúde Bucal no mês; 
          d. Não apresentar advertências ou processos administrativos da SMS, 

a partir da 
  Avaliação objetiva de títulos;
          e. Comparecer a todas as reuniões agendadas pela Coordenação ou 

Gestão visando treinamento, integração da equipe, intercâmbio de 
ações entre as diversas áreas da Secretaria, à qual foi devidamente 
comunicado;

           f. Comparecer a todos os internos ou externos, próprios ou realizados 
por terceiros aos quais tenha sido comunicado pela Coordenação 
ou Gestão;

          g. Apresentar relatório de produção mensal devidamente preenchido 
e na data correta, conforme portarias e resoluções do Ministério da 
Saúde. 

          h. Cumprir com ao POP (Procedimentos Operacionais Padrão), com o 
Manual de Biossegurança e com o Protocolo de Atenção á Saúde 
Bucal do município.

           i. Responsabilizar-se pela produção e lançamento de relatórios de 
produção e metas, junto aos sistemas de controle e acompanha-
mento da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério de Saúde 
inclusive encaminhamento de referência e contra referência (confor-
me POP);

           j. Responsabilizar-se pelo arquivamento e guarda dos registros de 
atividades realizadas sob sua responsabilidade tais como prontuá-
rios, agendas, exames e todos os demais documentos relativos ao 
atendimento aos pacientes

         6. Produção mínima de acordo com Portaria N° 1.464, de 24 de junho 
de 2011- Códigos de Procedimentos. 

         a) Endodontia: Produção mínima: 15 (quinze) endodontias concluídas, 
sendo 7 (sete) de molares/mês por cirurgião dentista; 

         b) Odontopediatria: Produção mínima: 10 (dez) endodontias de decí-
duos concluídas e 50 (cinquenta) restaurações/mês por cirurgião 
dentista; 

         c) Periodontia: Produção mínima: 80 (oitenta) procedimentos FAE – 
Fração Assistencial Especializada/ mês por cirurgião dentista;

         d) Cirurgia: Produção mínima: 56 procedimentos FAE/mês por cirur-
gião dentista; 

         e) Estomatologia/Diagnóstico: Produção mínima: 56 procedimentos 
FAE/ mês por cirurgião dentista; 

          f) Pacientes com Necessidades Especiais: Produção mínima: 33 res-
taurações e 33 procedimentos PABA – Piso da Atenção Básica/mês 
por cirurgião dentista; 

         g) Prótese Dentária: Produção mínima: 30 PT/mês por CD.
         h) Radiologia Odontológica e Imaginologia: Produção mínima: 480 raio 

X (periapical, interproximal, oclusal) /mês por cirurgião dentista. 

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 4. 1 3 9,  de 10/03/2016
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 
12.253/2015, e tendo em vista o contido no protocolado 700248/2016, 

R E S O L V E

 CONSTITUIR Comissão de Avaliação destinada à verificação da 
capacidade e da aptidão profissional para atividades específicas junto ao 
Programa Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, da Secretaria 
Municipal de Saúde, composta pelos seguintes servidores:

Secretaria Municipal de Saúde- Coordenadoria de Odontologia
ALEXANDRA GRANDO MOREIRA DA CUNHA – MAT. – 200.618

Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Recursos Humanos
PRISCILA DEGRAF – MAT. 19.844

Secretaria Municipal de Saúde – Superintendência
SIMONE PATRÍCIA DE BARROS – MAT. 200.552

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
GEANNE FLORÊNCIO DA SILVA – MAT. 18.914

Procuradoria Geral do Município
LUCIANA DA SILVA FERREIRA – MAT. 22.843

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de março de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município
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