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Processo Seletivo N° 1380/22 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
CADASTRO RESERVA DE CANDIDATOS 

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 de Saúde Bucal (ASB) concluído; 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 6 meses como Auxiliar de Consultório 

Odontológico; 

 Noções em informática: Office e Internet; 

 Disponibilidade para trabalhar 40h semanais: de segunda à sexta-feira, das 11h às 20h, 

ou conforme necessidade da área (com 1h de intervalo para refeição). 

 

 REQUISITOS DESEJÁVEIS: 

 Formação de Técnico em Saúde Bucal (TSB); 

 Experiência como Auxiliar em consultório odontológico de clínica de periodontia, 

dentística, endodontia, cirurgia menor, radiologia, pacientes com necessidades especiais 

e odontologia hospitalar. 

SALÁRIO: R$ 2.115,96 + Benefícios  

(VT + VR R$ 360,00 + VA R$ 154,67) 
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  ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Preencher o formulário on-line, no período de 28/09/2022 (a partir das 10h) a 

06/10/2022 (até 16h), disponível AQUI. 

 Avaliação Curricular: Eliminatória – A continuidade do candidato no processo seletivo será 

definida após avaliação curricular, definida pela Banca Examinadora. 

 Prova Escrita: Eliminatória – Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – Peso 1. 

 Prova Prática: Eliminatória – Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – Peso 1. 

 Entrevista: Eliminatória – Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota 

igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – Peso 1. 

 Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 

MÉDIA [(Prova Escrita + Prova Prática + Entrevista) / 3] igual ou superior a 60. 

 

  ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 

aceitas inscrições realizadas, pelo site do InCor, 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 divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da 

Prova Escrita, será feita pelo site do InCor (www.incor.usp.br), no dia  14/10/2022, a partir 

das 16h.  

 A realização da Prova Escrita está prevista para o dia 18/10/2022, em horário e local a serem 

informados na convocação pelo site. 

 No dia da Prova Escrita, os candidatos convocados, deverão entregar para a Banca 

Examinadora, a comprovação dos Pré-Requisitos (Currículo + cópia do diploma, histórico, 

certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio + cópia do diploma, histórico, 

certificado ou declaração de conclusão do curso de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) concluído 

+ Comprovante da experiência (Carteira de Trabalho: página da foto, verso e registro ou 

Declaração do Empregador) - caso possua).  

https://forms.gle/bEg75q7iLfu4yroN9
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 Os requisitos desejáveis serão considerados na avaliação do candidato, porém, sua ausência 

não veta a participação do candidato no processo Seletivo. 

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

critérios de desempate: Maior idade, maior nota na Prova Prática, Maior nota na Entrevista, 

maior nota na Prova Escrita, maior número de filhos; for casado. 

 Os candidatos classificados neste Processo Seletivo formarão CADASTRO RESERVA que 

serão convocados à medida que houver vaga da respectiva categoria. 

 O candidato classificado, que no momento da convocação, por algum motivo não possa 

assumir a vaga ofertada, terá a opção de assinar final de lista (uma única vez) e na próxima 

convocação, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo e obedecendo a ordem 

classificatória, terá como opções assumir a vaga ou desistir do referido processo. 

 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.  

 

  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; 

 Biossegurança em odontologia hospitalar  

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

 Técnicas de comunicação interpessoal. 


