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Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG 
“TERRA DO PADRE VICTOR” 

 LEI Nº 3.923, DE 05 DE ABRIL DE 2016. 
 

Altera a redação do Anexo VIII – Descrições e Requisitos 
dos Cargos do Quadro de Pessoal Permanente, da Lei 
Municipal nº 3.380, de 10 de maio de 2013 que “Dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras dos 
Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e 
Institui Nova Tabela de Vencimentos”, no que se refere ao 
quantitativo do cargo de Técnico em Saúde II – Apoio 
Consultório Dentário. 

  
O Povo de Três Pontas-MG, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º Fica alterado o Anexo VIII – Descrições e Requisitos dos Cargos do Quadro de 
Pessoal Permanente, da Lei Municipal nº 3.380, de 10 de maio de 2013, no que se refere ao 
quantitativo do cargo efetivo, de Técnico em Saúde II – Apoio Consultório Dentário, que passa 
vigorar com a seguinte redação: 
 

CARREIRA 
TÉCNICO EM SAÚDE 

 
CARGO 

Técnico em Saúde 
NÍVEL 

II 
ÁREA DE ATIVIDADE 

Apoio Especializado 
ESPECIALIDADE 

Apoio Consultório 
Dentário 

 
 

VAGAS CRIADAS 
 

019 
VAGAS 

OCUPADAS 
015 VAGAS REMANESCENTES 004 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter geral, 
relativas ao atendimento de pacientes, higienização bucal, instrumentação e manipulação de materiais 
odontológicos, manutenção de equipamentos dentários, sob a supervisão do Cirurgião Dentista. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
- marcar consultas; 
- preencher e anotar fichas clínicas; 
- manter em ordem arquivo e fichário; 
- auxiliar no atendimento ao paciente; 
- instrumentar o Cirurgião Dentista junto à cadeira odontológica; 
- manipular substâncias restauradoras; 
- revelar e montar radiografia infra-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 abcessos e selantes; 
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- integrar a equipe de saúde bucal; 
- manter a ordem e 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. 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
FORMAÇÃO Ensino médio completo + curso 

técnico na área 
ESPECIALIZAÇÃO Nenhuma 

EXPERIÊNCIA Nenhuma 
 

SEXO Masculino ou feminino 

IDADE Superior a 18 e inferior a 65 
anos 

LIDERANÇA Nenhuma 

ESFORÇO FÍSICO Nenhum 
 

ESFORÇO MENTAL Moderado 

FORMAS DE INGRESSO  concurso público ou progressão na carreira 
JORNADA DE TRABALHO  40 (quarenta) horas semanais  

 
CARREIRA 

TÉCNICO EM SAÚDE 
 

CARGO 
Técnico em Saúde 

NÍVEL 
III 

ÁREA DE ATIVIDADE 
Apoio Especializado 

ESPECIALIDADE 
Apoio Consultório 

Dentário 
 

 
VAGAS CRIADAS 

 
000 

VAGAS 

OCUPADAS 
000 VAGAS REMANESCENTES 000 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter geral, 
relativas ao atendimento de pacientes, higienização bucal, instrumentação e manipulação de materiais 
odontológicos, manutenção de equipamentos dentários, sob a supervisão do Cirurgião Dentista. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
- marcar consultas; 
- preencher e anotar fichas clínicas; 
- manter em ordem arquivo e fichário; 
- auxiliar no atendimento ao paciente; 
- instrumentar o Cirurgião Dentista junto a cadeira odontológica; 
- manipular substâncias restauradoras; 
- revelar e montar radiografia infra-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; 
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- efetuar a drenagem de abcessos e selantes; 
- integrar a equipe de saúde bucal; 
- manter a ordem e 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. 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
FORMAÇÃO Ensino médio completo + curso 

técnico na área 
ESPECIALIZAÇÃO 60 (sessenta) horas de curso na 

área 
EXPERIÊNCIA 05 (cinco) anos de serviços 

público municipal 
SEXO Masculino ou feminino 

IDADE Superior a 18 e inferior a 65 
anos 

LIDERANÇA Nenhuma 

ESFORÇO FÍSICO Nenhum 
 

ESFORÇO MENTAL Moderado 

FORMAS DE INGRESSO  Progressão na carreira 
JORNADA DE TRABALHO  40 (quarenta) horas semanais 

 
CARREIRA 

TÉCNICO EM SAÚDE 
 

CARGO 
Técnico em Saúde 

NÍVEL 
IV 

ÁREA DE ATIVIDADE 
Apoio Especializado 

ESPECIALIDADE 
Apoio Consultório 

Dentário 
 
 

VAGAS CRIADAS 
 

000 
VAGAS 

OCUPADAS 
000 VAGAS REMANESCENTES 000 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter geral, 
relativas ao atendimento de pacientes, higienização bucal, instrumentação e manipulação de materiais 
odontológicos, manutenção de equipamentos dentários, sob a supervisão do Cirurgião Dentista. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
- marcar consultas; 
- preencher e anotar fichas clínicas; 
- manter em ordem arquivo e fichário; 
- auxiliar no atendimento ao paciente; 
- instrumentar o Cirurgião Dentista junto a cadeira odontológica; 
- manipular substâncias restauradoras; 
- revelar e montar radiografia infra-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; 
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- efetuar a retirada de ponto sutura; 
- efetuar a drenagem de abcessos e selantes; 
- integrar a equipe de saúde bucal; 
- manter a ordem e 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. 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
FORMAÇÃO Ensino médio completo + curso 

técnico na área 
ESPECIALIZAÇÃO 120 (cento e vinte) horas de curso 

na área 
EXPERIÊNCIA 10 (dez) anos de serviços 

público municipal 
SEXO Masculino ou feminino 

IDADE Superior a 18 e inferior a 65 
anos 

LIDERANÇA Moderada 

ESFORÇO FÍSICO Nenhum 
 

ESFORÇO MENTAL Moderado 

FORMAS DE INGRESSO  Progressão na carreira 
JORNADA DE TRABALHO  40 (quarenta) horas semanais  

 
Art. 2º Os demais quadros constantes do Anexo VIII – Descrições e Requisitos dos Cargos 

do Quadro de Pessoal Permanente, da Lei Municipal nº 3.380, de 10 de maio de 2013 
permanecerão inalterados. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   
Três Pontas - MG, 05 de abril de 2016. 

 
 

PAULO LUÍS RABELLO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

NEANDER OLIVEIRA 
PROCURADOR-GERAL 

 
 

EVÂNIA MARIA ROCHA MORENO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 
 

HERMÓGENES VANELI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 


