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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CRO/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017
AVISO Nº 04 - RETIFICAÇÃO
O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO/RS, no uso de suas
atribuições legais, torna público, por este Aviso, a retificação do Edital de Abertura nº 01/2017, conforme
subitens relacionados abaixo, considerando as alterações destacadas em fonte vermelha e sublinhada
(inclusão/correção) e fonte original tachada (exclusão):

7
DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO
7.1
Das Provas Objetivas
7.1.6
As provas objetivas possuem caráter classificatório e eliminatório, sendo eliminado o candidato que
zerar qualquer uma das disciplinas ou e simultaneamente não atingir, considerando a soma de acertos das
questões de todas as disciplinas da prova objetiva, desempenho geral igual ou superior a 50 (cinquenta)
pontos, para os empregos deste Edital. O subitem anterior ilustra o caráter classificatório e eliminatório, por
disciplina, para todos os empregos deste Edital. O item anterior ilustra o caráter classificatório e eliminatório,
por disciplina, para todos os empregos deste Edital.
Anexo IV – Conteúdo Programático e Bibliografia Sugerida dos Empregos
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente, incluindo alterações, legislações complementares, súmulas,
jurisprudência e/ou orientações jurisprudenciais, até a data da publicação do Aviso de Abertura de Inscrições.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FISCAL

Conteúdos Programáticos:
Funções do Fiscal de entidade de classe. Finalidades. Procedimentos. Política Nacional da Saúde Bucal.
Atribuições profissionais. Legislação Municipal, Estadual e Federal de importância para a prática odontológica,
licenças de localização e operação. Prevenção e controle de riscos. Código de ética odontológica.
Regulamentação do exercício da odontologia. Noticiar o delito de “exercício ilegal da arte dentária” em
delegacia de polícia. Consolidação das Normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia (apenas:
título I, Capítulos I, VI, VII, VIII - arts. 36 ao 40 -, IX e X; título II, capítulos I - art. 105; Títulos VI e X). Vedação
da publicidade odontológica em sites de compras coletivas. Abordagens do Setor de Fiscalização do CRO/RS
a partir da vigência do novo Código de Ética Odontológico em 01/01/2013.
Bibliografia Sugerida:
Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília, 2004.
______. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços odontológicos: prevenção e
controle de riscos. Editora: Anvisa, 2006.
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção. Saúde Bucal.
Cadernos de Atenção Básica nº 17. Ministério da Saúde, 2008.
Código de processo penal – noticiar um crime, §3º do art. 5º - Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
Código penal – Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, art. 282 – Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
Decisão 01/20112 do CRO/RS - Define como ilegal e infração ética de manifesta gravidade o anúncio de
serviços odontológicos em sites e compras coletivas - Disponível em www.crors.org.br/
Decisão 04/2012 do CRO/RS - Estabelece normas a respeito da interpretação que será dada nas abordagens
do Setor de Fiscalização do CRO/RS a partir da vigência do novo Código de Ética Odontológico em 01/01/2013
- Disponível em www.crors.org.br/
Lei
5081/1966
–
Regula
o
exercício
da
odontologia.
Disponível
em
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5081.htm
Programa de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. Disponível em < www.crors.org.bo/
Resolução CFO-118/2012 - Código de Ética Odontológica. Disponível em < www.cfo.org.br/
Resolução 358/2005 CONAMA Disponível em www.crors.org.br/
Resolução CFO 63/2005. Disponível em http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf.
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Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia
RDC 306 – Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos sólidos de saúde Disponível
em < www.crors.org.br/
RDC 50 – Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Disponível em < http://portal.anvisa.gov.br
RDC Nº 307, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. Disponível em http://portal.anvisa.gov.br
Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos (ANVISA). Disponível em < www.crors.org.br/

Porto Alegre/RS, 13 de março de 2017.

Nelson Freitas Eguia
Presidente
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO/RS
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