
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 005/2022 

ERRATA 01 

 

O Município de Alvorada de Minas, nos termos da Lei, torna público aos interessados 

a retificação e a complementação do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 

005/2022, cujas alterações estão elencadas a seguir: 

 

1. No item 8 onde se lê: 
 

Leia-se: 

 

Ficam ratificadas as demais disposições do Edital do Processo Seletivo 

Simplificado nº 005/2022. 

Esta errata entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Alvorada de Minas, 06 de dezembro de 2022. 

 

Valter Antônio Costa 
Prefeito Municipal 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Agente Comunitário 
de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, 
executar tarefas de auxílio ao odontólogo no tratamento dos pacientes. Recepcionar e atender 
pacientes em unidades odontológicas, encaminhando-os ao dentista; Executar tarefas 
administrativas de média complexidade no controle e distribuição de remédios e materiais; 
Preparar pacientes para consultas; Preparar e Esterilizar instrumentos cirúrgicos; Fazer o 
preenchimento de formulários de tratamento dos pacientes, para dar continuidade ao 
tratamento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; Auxiliar na 
aplicação de flúor na população rural do Município; Executar outras tarefas correlatas. 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, 
executar tarefas de auxílio ao odontólogo no tratamento dos pacientes. Recepcionar e atender 
pacientes em unidades odontológicas, encaminhando-os ao dentista; Executar tarefas 
administrativas de média complexidade no controle e distribuição de remédios e materiais; 
Preparar pacientes para consultas; Preparar e Esterilizar instrumentos cirúrgicos; Fazer o 
preenchimento de formulários de tratamento dos pacientes, para dar continuidade ao 
tratamento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; Auxiliar na 
aplicação de flúor na população rural do Município; Executar outras tarefas correlatas. 
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