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R E T I F I C A Ç Ã O  0 1  
                                               

O Município de Itamarati de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio da OMNI CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, 

na forma prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e regida de acordo com Lei nº 1284/2010 suas 

alterações pertinentes, torna público a Retificação 01 do Edital nº. 01/2021 do Processo Seletivo, conforme segue: 

I – Altera se no item 1- Das Funções: 
 

1 – DAS FUNÇÕES 

 
1.1 – As Funções a serem providos, os requisitos mínimos, a carga horária mínima, o salário base, as vagas e a 

taxa de inscrição, são os seguintes: 

 
II – Altera se no item 8- Da Realização das Provas: 
 

8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
8.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 12/09/2021 as 9h no Município de Itamarati de 

Minas, em locais que serão divulgados na data de 08/09/2021, no site www.omniconcursospublicos.com.br  e 
www.itamaratideminas.mg.gov.br  
 
III – Altera se no Anexo I – Atribuições dos Cargos 
 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  
Registrar dados relacionados à anamnese odontológica e ao controle administrativo em saúde bucal.  Marcar 
consultas e recepcionar o paciente, preparando‐o para o atendimento. Auxiliar e instrumentar o cirurgião dentista 
nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares. Selecionar moldeiras e preparar modelos em 

gesso conforme orientação do cirurgião‐dentista. Armazenar, manusear e descartar produtos e resíduos 
odontológicos. Realizar ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção de doenças bucais. 
Higienizar, realizar assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; desempenhar demais atividades correlatas previstas na classificação brasileira das 
ocupações – CBO. 
 
 

Itamarati de Minas -MG, 23 de agosto de 2021. 
 
 

HAMILTON DE MOURA FILHO 

      Prefeito do Município de Itamarati de Minas 

 

 

 
Cargo  

Vagas Carga 
horária 

semanal 

 
Salário Base 

 
Requisitos Mínimos 

Taxa de 
Inscrição 

Auxiliar de Saúde   
Bucal 

1 40h 
semanais 

R$ 1450,00 Curso técnico na área 
ministrado em instituição de 
ensino; registro em conselho 
de classe. 

R$ 80,00 

Técnico de 
Enfermagem 

1 40h 
semanais 

R$ 1.492,33 Curso técnico na área 
ministrado em instituição de 
ensino; registro em conselho 
de classe. 

R$ 80,00 
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