
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ

EDITAL N.º 46/2013

Processo seletivo simplificado, visa formar um banco de colaboradores
profissionais  em  saúde  bucal  para  atenderem,  quando  convocados,
demandas  dos  cursos  técnicos  em  saúde  bucal  em  Fortaleza  e
Itapipoca,  por meio  da Diretoria  de Educação Profissional  em Saúde
Pública – DIEPS, da Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP.

Divulgação dos locais, das datas e dos horários de aplicação da
2a Etapa

TODAS as entrevistas que serão realizadas na Diretoria de Educação
Profissional em Saúde - DIEPS na sede da ESP/CE sito a Av. Antonio

Justa, 3161 - Meireles, Fortaleza-CE - Cep 60165-090.

 ÁREA DE ATUAÇÃO I

N
º

CANDIDATOS TEMAS AULA PRÁTICA LOCAL /
DATA /

HORÁRIO

1.
CÍCERO LEONARDO 
DO NASCIMENTO 
BRAGA

- Promoção da Saúde: promoção da 
saúde e qualidade de vida; política 
nacional de promoção da saúde; 
educação para o auto cuidado; 
educação em saúde.
- Saúde Bucal Coletiva I: a 
Odontologia na Estratégia de Saúde 
da Família; territorialização; 
levantamento de necessidades em 
saúde bucal; registro de dados em 
saúde bucal.
- Clínica Odontológica II: 
competências clínicas do TSB 
previstas na Lei 11.889.

DIA
23/10/2013

08:30 

2. DEBORAH CUNHA 
MARTINS

– Processo de Trabalho do Técnico em 
Saúde Bucal: processo histórico das 
profissões auxiliares em Odontologia; 
legislação profissional do ASB/TSB; 
papel das instituições representativas das 
classes odontológicas; relações humanas 
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na vida e no trabalho; processo de 
trabalho em equipe.
– Clínica Odontológica I: competências 
clínicas do ASB previstas na Lei 11.889.
– Saúde Bucal Coletiva II: índices 
epidemiológicos em saúde bucal, perfil 
epidemiológico das doenças bucais; as 
formas de apresentação do flúor; ações 
coletivas em saúde bucal.

3.
ELIZIARIO VITORIANO 
DE ARAÚJO NETO 
JÚNIOR

– Promoção da Saúde: promoção da 
saúde e qualidade de vida; política 

nacional de promoção da saúde; 
educação para o auto cuidado; educação 
em saúde.
– Ética em Saúde: ética e moral; ética 
profissional; direito dos usuários dos 
serviços de saúde; bioética.
– Clínica Odontológica I: competências 
clínicas do ASB previstas na Lei 11.889.

4.
LIA ARAGÃO 
BEZERRA

– Saúde e Segurança no Trabalho 
Odontológico: saúde do trabalhador em 
Odontologia; o TSB/ASB e o trabalho a 
4 e 6 mãos; manutenção preventiva dos 
equipamentos odontológicos; medidas 
de biossegurança para o controle de 
infecções em consultório odontológico.
– Saúde Bucal Coletiva I: a 
Odontologia na Estratégia de Saúde da 
Família; territorialização; levantamento 
de necessidades em saúde bucal; registro 
de dados em saúde bucal.
– Clínica Odontológica II: 
competências clínicas do TSB previstas 
na Lei 11.889.

5. NATASHA MUNIZ 
FONTES

– Promoção da Saúde: promoção da 
saúde e qualidade de vida; política 
nacional de promoção da saúde; 
educação para o auto cuidado; educação 
em saúde.
– Ética em Saúde: ética e moral; ética 
profissional; direito dos usuários dos 
serviços de saúde; bioética.
– Saúde Bucal Coletiva II: índices 
epidemiológicos em saúde bucal, perfil 
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epidemiológico das doenças bucais; as 
formas de apresentação do flúor; ações 
coletivas em saúde bucal.

6.
SASKIA GOMES DE 
LIMA

– Processo de Trabalho do Técnico em 
Saúde Bucal: processo histórico das 
profissões auxiliares em Odontologia; 
legislação profissional do ASB/TSB; 
papel das instituições representativas das 
classes odontológicas; relações humanas 
na vida e no trabalho; processo de 
trabalho em equipe.
– Saúde Bucal Coletiva I: a 
Odontologia na Estratégia de Saúde da 
Família; territorialização; levantamento 
de necessidades em saúde bucal; registro 
de dados em saúde bucal.
– Clínica Odontológica II: 
competências clínicas do TSB previstas 
na Lei 11.889.

ÁREA DE ATUAÇÃO III

1. VERYDIANNA FROTA 
CARNEIRO

– Políticas Públicas de Saúde: 
histórico das políticas públicas de 
saúde; Sistema Único de Saúde; 
modelos de atenção à saúde , redes 
de atenção à saúde; planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações 
de saúde.
– Saúde e Segurança no Trabalho 
Odontológico: saúde do trabalhador 
em Odontologia; o TSB/ASB e o 
trabalho a 4 e 6 mãos; manutenção 
preventiva dos equipamentos 
odontológicos; medidas de 
biossegurança para o controle de 
infecções em consultório 
odontológico.
– Saúde Bucal Coletiva I: a 
Odontologia na Estratégia de Saúde 
da Família; territorialização; 
levantamento de necessidades em 
saúde bucal; registro de dados em 
saúde bucal.
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DIA
23/10/2013

08:30

2.
PALOMA STEPHÂNIA 
GUILHERMINA PRADO 
DE SÁ

– Promoção da Saúde: promoção da 
saúde e qualidade de vida; política 
nacional de promoção da saúde; 
educação para o auto cuidado; 
educação em saúde. 
– Saúde Bucal Coletiva I: a 
Odontologia na Estratégia de Saúde 
da Família; territorialização; 
levantamento de necessidades em 
saúde bucal; registro de dados em 
saúde bucal.
– Clínica Odontológica II: 
competências clínicas do TSB 
previstas na Lei 11.889.

ÁREA DE ATUAÇÃO III

1.
MICHELLE SILVEIRA 
BANHOS

– Processo de Trabalho do Técnico 
em Saúde Bucal: processo histórico 
das profissões auxiliares em 
Odontologia; legislação profissional 
do ASB/TSB; papel das instituições 
representativas das classes 
odontológicas; relações humanas na 
vida e no trabalho; processo de 
trabalho em equipe.
– Clínica Odontológica I: 
competências clínicas do ASB 
previstas na Lei 11.889.
– Saúde Bucal Coletiva II: índices 
epidemiológicos em saúde bucal, 
perfil epidemiológico das doenças 
bucais; as formas de apresentação do 
flúor; ações coletivas em saúde 
bucal. DIA

23/10/2013
13:30

2. NORBERTO GUIMARÃES 
VELOSO

– Promoção da Saúde: promoção da 
saúde e qualidade de vida; política 
nacional de promoção da saúde; 
educação para o auto cuidado; 
educação em saúde.
– Ética em Saúde: ética e moral; 
ética profissional; direito dos 
usuários dos serviços de saúde; 
bioética.
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– Saúde e Segurança no Trabalho 
Odontológico: saúde do trabalhador 
em Odontologia; o TSB/ASB e o 
trabalho a 4 e 6 mãos; manutenção 
preventiva dos equipamentos 
odontológicos; medidas de 
biossegurança para o controle de 
infecções em consultório 
odontológico.
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