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PROCESSO SELETIVO N° 995/13 

Auxiliar de Consultório Odontológico 

Lotação: Unidade de Odontologia 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Auxiliar e/ou instrumentar o cirurgião-dentista no atendimento aos pacientes e, 

sob sua orientação e supervisão, realizar todas as rotinas e processos de 

biossegurança envolvidos com instrumentais, materiais, equipamentos e 

superfícies. Promover e manter a organização dos consultórios, o controle de 

materiais e registros dos procedimentos realizados. 

 PRÉ - REQUISITOS: 

 Ensino médio completo; 

 Curso de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) concluído; 

 Noções em informática: conhecimentos como usuário Office e Internet. 

 REQUISITOS DESEJÁVEIS: 

 Formação de Técnico em Saúde Bucal (TSB) 

 Experiência como Auxiliar em consultório odontológico de clínica geral 

 Experiência de trabalho em equipe 

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Mediante a entrega de Currículo (anexar xerox dos comprovantes 

dos pré-requisitos exigidos) 

Período: de 09 a 16 de janeiro de 2014 

Horário: das 8:30 h às 11:30 h 

Local: InCor – 2º Andar -Seção de Recrutamento e Seleção 
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 Prova Escrita: Eliminatória – Nota de Corte 50 (escala de 0 – 100 pontos) 

     Data: 17/01/2014 

     Horário: 10h 

     Local: Anfiteatro – 2º andar – Bl I – InCor 

 Prova Prática: Eliminatória – Nota de Corte 50 (escala de 0 – 100 pontos) 

 Entrevista: Eliminatória – Nota de Corte 50 (escala de 0 – 100 pontos). 

 

SALÁRIO: R$ 1341,71 + BENEFÍCIOS (VA, VR e VT) 

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta 

divulgação. Só serão aceitas inscrições realizadas no período estipulado. 

 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do 

Processo Seletivo, consultando o site do InCor na área “Processos 

Seletivos” no campo “Em andamento/Convocações”. 

 A realização da prova prática está prevista para o dia 21/01/2014. 

 O referido Processo Seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser 

prorrogado por mais um ano, a critério do Presidente da Banca 

Examinadora. 

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os 

seguintes critérios de desempate: Maior nota na Avaliação Técnica; Maior 

nota na Entrevista Individual (quando realizada); Maior número de filhos; Ser 

casado. 

 Os Processos Seletivos realizados pela Fundação Zerbini são submetidos à 

fiscalização anual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para 

verificação de sua regularidade. 
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 PROGRAMA:  

 Identificação e reconhecimento de instrumentais odontológicos das áreas de 

dentística, periodontia, endodontia, cirurgia e radiologia; 

 Identificação, reconhecimento e manipulação/preparo de materiais e 

medicamentos utilizados em procedimentos de dentística, periodontia, 

endodontia, cirurgia e radiologia; 

 Conhecimento completo do processo de limpeza de consultório 

odontológico; 

 Conhecimento completo dos processos de limpeza, desinfecção e 

esterilização de instrumentais odontológicos; 

 Manuseio geral de uma autoclave e monitorização de esterilização; 

 Aplicação do Software Word (editor de texto) e site buscador de Internet; 

 Comunicação interpessoal. 

 


