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EDITAL Nº 06/2020 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 
CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS 

CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTEUDISTAS  

PARA ELABORAÇÃO DE APOSTILAS PARA O  

CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ – SESA, CNPJ: 76416.8660001-

40, com sede na Rua Piquiri, nº 170 – CEP: 80.230-140 – Bairro Rebouças – Curitiba/PR, 

por meio da ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ/ CENTRO FORMADOR DE 

RECURSOS HUMANOS CAETANO MUNHOZ DA ROCHA – CFRH, com sede na Rua Dr. 

Dante Romanó, nº 120 – Bairro Tarumã – CEP 82.821-016 – Curitiba/PR, torna público o 

Edital de Credenciamento de profissionais da saúde conteudistas para a elaboração de 

apostilas para o Curso Técnico em Saúde Bucal. 

 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Credenciamento de profissionais cirurgiões-dentistas, médicos, enfermeiros e 
psicólogos conteudistas para a elaboração de apostilas do Curso Técnico em 
Saúde Bucal será regido por este Edital, cuja publicidade se dará no endereço 
eletrônico da Escola de Saúde Pública do Paraná e Centro Formador de Recursos 
Humanos - ESPP/CFRH (www.escoladesaude.pr.gov.br). 

 

1.2 Este Edital destina-se ao cadastro de profissionais cirurgiões-dentistas, 

médicos, enfermeiros e psicólogos conteudistas para a elaboração de apostilas 

do Curso Técnico em Saúde Bucal do Centro Formador de Recursos Humanos – 

SESA. 

 

1.3 O credenciamento a que se refere este Edital tem por objetivo constituir um banco 

de profissionais cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros e psicólogos para 

elaboração de apostilas para o Curso Técnico em Saúde Bucal:  

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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1.4 Os conteudistas deverão ter expertise na área temática das disciplinas. 

 

1.5  As disciplinas teóricas que irão compor a apostila do curso de TSB são: 

   

Módulo I - Área básica da saúde, nas seguintes disciplinas: 

 

Fundamentos da Saúde: 

• Anatomofisiologia 

 

    Noções de Primeiros Socorros: 

• Verificação dos sinais vitais: temperatura, frequência 

cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e 

sinais complementares 

• Primeiras condutas em caso de: parada respiratória, 

parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, síncope, 

lipotímia, convulsão, hemorragia, acidente vascular 

cerebral (AVC). 

• Introdução à terapia medicamentosa  

 

Metodologia Científica: 

• Levantamento de informação 

• Leitura e interpretação de textos;  

• Redação científica; 

• Elaboração de resumos e esquemas;   

•  Acesso à INTERNET e pesquisas em bases de dados 

(bibliografia) 

• Normas de referências bibliográfica (ABNT, 

Vancouver) 
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Módulo II – Área Básica da saúde bucal, nas seguintes disciplinas: 

 

Fundamentos da Saúde Bucal I 

• Anatomia bucal 

• Fisiologia bucal 

• Conceitos básicos de embriologia e histologia oral 

• Anatomia dental e periodontal 

• Estomatologia 

• Patologia  

• Etiologia e manifestações bucais de doenças bucais 

(doença cárie, doença periodontal, câncer bucal, etc) 

• Etiologia e manifestações da fluorose, amelogênese 

imperfeita, hipoplasia de esmalte, etc) 

 

Prevenção e Controle das Doenças Bucais I 

• Conceito de prevenção de agravos e controle das 

doenças bucais e diferenciação de promoção e 

prevenção da saúde 

• Classificação da cárie dentária 

• Prevenção e controle da doença cárie e doença 

periodontal (controle mecânico, químico e controle 

da dieta). 

• Técnicas preventivas utilizadas no controle da 

doença cárie (aplicação tópica de flúor, selantes, 

vernizes e outros). 

• Mecanismo de ação do flúor 

• Tratamento Restaurador Atraumático (ART) 

• Higienização bucal e técnicas de escovação 

• Apresentação dos dentifrícios e escovas dentais 

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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Educação em Saúde Bucal I 

• Educação em saúde e seus princípios.  

• Métodos e técnicas de ensino 

• Práticas educativas e o cuidado em saúde 

• Humanização e ética na abordagem educacional  

• Educação em saúde bucal na clínica odontológica 

 

Ética aplicada à odontologia 

 

• Fundamentos da ética 

• Ética e trabalho 

• Bioética 

• Legislação: Atribuições do Auxiliar de Saúde Bucal 

(ASB) e Técnico de Saúde Bucal (TSB) e sua 

implicação ética. 

 

Psicologia aplicada à odontologia 

• Relações interpessoais  

• Humanização em saúde.   

• Psicologia aplicada à odontologia 

 

Biossegurança e segurança do paciente I 

• Saúde e Segurança no Trabalho 

• Risco operacional/carga de trabalho e medidas 

preventivas; 

• Classificação dos riscos no ambiente de trabalho 

(riscos biológicos; riscos químicos; riscos físicos; 

riscos mecânicos e riscos psicológicos); 

•  Ergonomia; 

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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•  Causas, formas de prevenção e procedimentos 

legais nos acidentes de trabalho com materiais 

biológicos. 

• Segurança do paciente 

• Fundamentos de biossegurança (conceitos, 

classificação e simbologia) 

• Conceitos de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, 

descontaminação e esterilização; 

•  Gerenciamento de resíduos biológicos.  

• Mecanismo de transmissão das doenças e sistemas 

de proteção (imunização) e resistência do ser humano 

• Metodologias para controle ou extermínio de 

populações microbianas (precauções universais, 

rotina operacional, lavagem das mãos e 

equipamentos de proteção individual - EPIs) 

• Prevenção e controle de infecção cruzada: métodos e 

técnicas de esterilização, desinfecção e 

descontaminação de artigos e equipamentos em 

serviços de saúde. 

•  Princípios ativos dos produtos químicos e preparo 

de soluções.  

• Apresentação e cuidados dos equipamentos 

odontológicos; 

• Técnicas de instrumentação e trabalho à quatro 

mãos. 
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Radiologia Odontológica I 

• Fundamentos e princípios da radiologia. 

• Equipamentos e materiais utilizados em radiologia 

odontológica.  

• Processamento radiográfico.   

 

  Especialidades Odontológicas 

 

• Isolamento do campo operatório, limpeza e 

forramento de cavidades. 

• Proteção do complexo dentinopulpar 

• Noções de dentística (restaurações dentárias) e 

materiais utilizados. (amálgama, resinas composta, 

cimento de ionômero de vidro) 

• Noções de prótese dentária 

• Noções de endodontia 

• Noções de ortodontia 

• Noções de odontopediatria  

• Noções de odontogeriatria 

• Noções de cirurgia  

• Noções de periodontia 

• Noções de implantes dentários 

• Noções de traumatologia bucomaxilofacial  

• Noções de trauma dental e urgências odontológicas  

• Noções de atendimento a pacientes especiais 

(hipertenso, diabético, renal, doença falciforme, 

pessoa com deficiência  (intelectual, física, auditiva, 

visual), etc 

• Noções de odontologia hospitalar 

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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Módulo III 

 

Fundamentos da Saúde Bucal II 

 

• Revisão da anatomia dental e bucal e os detalhes 

anatômicos dentários, nomenclatura e numeração 

dentária. 

• Fundamentos da oclusão. 

• Disfunção de ATM e maloclusões 

• Cronograma de erupção dentária (decídua e 

permanente). 

 

Prevenção e Controle das Doenças Bucais II 

 

• Doença cárie: Revisão e aprofundamento da etiologia 

e medidas de prevenção e controle da cárie por ciclos 

de vida; auto cuidado e aplicação tópica de flúor 

(ATF) 

• Doença periodontal.: Aprofundamento da etiologia;  

classificação das doenças periodontais;  fatores 

sistêmicos envolvidos;  fases do desenvolvimento; 

controle da doença periodontal; autocuoidado e 

técnica de raspagem, 

• Fluorose (ações preventivas ) 

• Câncer Bucal (auto exame, rastreamento, 

campanhas) 

 

Educação em Saúde Bucal II 

 

• O cuidado na área de saúde a abordagem nos ciclos 

de vida 

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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• Educação em saúde bucal na clinica odontológica, 

escolas, domicílio ou espaços comunitários. 

• Técnicas de ensino: abordagem para a comunidade 

• Prática pedagógica no processo de trabalho 

• Planejamento de ações pedagógicas: Definição de 

objetivos; Seleção do conteúdo programático; 

Estratégias de ensino; Recursos didáticos; Avaliação 

do processo ensino-aprendizagem;  

• Processos de supervisão de pessoas (ASB). 

• Educação permanente em saúde 

• A construção do trabalho em equipe 

• Recursos de ensino 

• Dinâmicas de grupo 

 

Biossegurança e Segurança do Paciente II 

 

• Revisão de metodologias para controle ou extermínio 

de populações microbianas (precauções universais, 

rotina operacional, lavagem das mãos e 

equipamentos de proteção individual - EPIs) 

• Revisão sobre prevenção e controle de infecção 

cruzada: métodos e técnicas de esterilização, 

desinfecção e descontaminação de artigos e 

equipamentos em serviços de saúde.  

• Gerenciamento de resíduos biológicos.  

• Revisão de Segurança do Paciente. 

 

    Radiologia II e Fotografia Odontológica  

 

• Técnicas de tomada radiográfica.  

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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• Técnicas de revelação, montagem e arquivamento de 

películas radiográficas.  

• Erros no manuseio e o processamento químico da 

imagem radiográfica. 

• Princípios de Segurança do Trabalho em Radiologia 

odontológica.  

• Imaginologia e sua aplicação na odontologia 

• Fotografia e sua aplicação na odontologia. 

 

 

1.6 O processo de credenciamento será conduzido por uma Comissão Organizadora 

designada pela Direção da ESPP-CFRH-SESA. 

 

1.7 O processo de credenciamento se dará pelas seguintes etapas: 

I. Credenciamento 

II. Análise curricular  

III. Resultado preliminar 

IV. Recurso 

V. Resultado final 

VI. Convocação 

 

1.8 O credenciamento de cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros e psicólogos 

conteudistas não estabelece vínculo ou implica obrigação da ESPP-CFRH em 

efetuar contratação do profissional. 

 

1.9 Os(as) profissionais conteudistas selecionados serão convocados gradativamente 

conforme a necessidade do cronograma do curso. 

 

1.10 No Anexo I consta o número máximo de laudas por apostila, valor pago por lauda 

de acordo com o Decreto nº 7.462/2013, formatação dos textos, os prazos para a 

entrega parcial e final da apostila ao CFRH.  
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2 DA ESPECIFICAÇÃO E OUTROS DADOS 

 

2.1 O valor bruto a ser pago por lauda produzida será de acordo com o Decreto nº 

7.462/2013 e está vinculado à titulação do(a) profissional conteudista, sendo 

deduzidos deste os encargos legais, tais como: Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e Imposto sobre Serviços (ISS). 

 

2.2 O pagamento será efetuado por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), de 

acordo com a titulação do(a) profissional conteudista e o número de laudas 

produzidas, após a entrega do material e aprovação dos conteúdos pela equipe 

técnica do CFRH. 

 

2.3 O(a) profissional que estiver recebendo seguro desemprego, aposentadoria por 

invalidez, licença maternidade, auxílio-doença ou qualquer outro benefício do 

governo ligado ao INSS ou a previdência dos servidores públicos, estará impedido(a) 

de ser remunerado(a) como conteudista. 

 

3 DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão se candidatar cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros e psicólogos 

conteudistas que atuam no serviço público federal, estadual, municipal, 

profissionais da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) contratada ou conveniada, 

profissionais da iniciativa privada e autônomos, para compor o banco de conteudistas 

para a prestação de serviços na forma estabelecida neste Edital. 

 

3.2 Os(as) candidatos deverão ter disponibilidade para participar presencialmente de, 

no mínimo duas (2) e no máximo quatro (4), reuniões técnico-pedagógicas a realizar-

se na sede do CFRH – Rua Dr. Dante Romanó, 120 – Bairro Tarumã – Curitiba – 

Paraná, em data acordada posteriormente. 

 

3.3 Não haverá pagamento de hospedagem, auxílio-transporte ou alimentação para os  

conteudistas em nenhuma fase da elaboração das apostilas. 

 

3.4 Os cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros e psicólogos conteudistas que 

não residam em Curitiba serão responsáveis pelas despesas com transporte, 

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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hospedagem e alimentação, nas reuniões presenciais técnico-pedagógicas com a 

equipe do CFRH descritas no item 3.2 deste Edital. 

 

 

4 DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 O período para credenciamento dos(as) candidatos(as) será de 15 de junho de 2020 

a 20 de julho de 2020. 

 

4.2 O credenciamento consiste no preenchimento do formulário eletrônico 

“CREDENCIAMENTO CIRURGIÕES-DENTISTAS, MÉDICOS, ENFERMEIROS e 

PSICÓLOGOS CONTEUDISTAS PARA ELABORAÇÃO DAS APOSTILAS DO 

CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL”, disponível em: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=57378 

 

4.3 O preenchimento do formulário de credenciamento será exclusivamente por meio 

do endereço eletrônico descrito no item 4.2 deste Edital. 

 

4.4 As informações prestadas no formulário de cadastro são de inteira responsabilidade 

do(a) candidato(a). 

 

4.5 Orientações para preenchimento do Formulário  

 

4.5.1 Ao iniciar o preenchimento do formulário, o site FormSUS automaticamente gerará 

um protocolo alfanumérico (disponibilizado em janela pop-up e ao finalizar o 

formulário). É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) anotar o 

respectivo protocolo gerado no cadastro para poder consultar e, se necessário, 

realizar alterações no mesmo até o prazo final estabelecido neste Edital. 

 

4.5.2 Para recuperar e ou editar o formulário de credenciamento, acesse o link 

disposto no item 4.2. Em seguida, no canto superior direito, clique em “Altera ficha”, 

preencha o protocolo alfanumérico de sua ficha e clique em “Buscar”. 

 

4.5.3 Cada candidato(a) deverá preencher apenas um (1) formulário de credenciamento. 

Caso haja mais de um formulário para o(a) mesmo(a) candidato(a), será 

considerado para os fins a que se propõe este Edital, o formulário de 

preenchimento mais recente.  

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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4.5.4 Para o preenchimento completo do formulário, é necessário dispor dos documentos 

listados a seguir, em formato jpeg, png ou pdf , com tamanho até 2mb: 

 

a) Registro Geral (RG) – frente e verso, com data de expedição e órgão 

expedidor legível 

b) Cadastro Pessoa Física (CPF)  

 

4.5.5 Informar o link do Currículo lattes. 

 

4.5.6 O cirurgião-dentista, médico, enfermeiro e psicólogo conteudista poderá 

candidatar-se em no máximo 2 (duas) disciplinas para elaboração dos conteúdos das 

apostilas as quais tenha os requisitos técnicos descritos no item 6. 

 

4.5.7 O candidato conteudista deve se atentar que há disciplinas I e II (dependentes), 

portanto, no ato da inscrição as mesmas contarão como 2(duas) disciplinas. 

 

5 DA SELEÇÃO DOS CONTEUDISTAS 

 

5.1  Dos Critérios da Seleção 

 

5.1.1 Os critérios para seleção do(a) candidato(a) serão: o correto preenchimento do 

formulário (item 4.5), bem como a maior pontuação, conforme critérios descritos 

no item 6.1.3 e a concordância com as informações prestadas e documentos 

anexados no credenciamento. 

 

5.1.2 Não serão analisados os credenciamentos dos candidatos que não preencherem o 

formulário por completo e ou não anexarem a documentação solicitada conforme os 

itens 4 e 5 deste Edital. 

 

5.1.3 O corte de classificação para fins de seleção será pontuação igual ou maior de 6 

(seis) pontos. 

 

5.1.4 Para a pontuação de seleção serão seguidos os critérios apresentados neste Edital, 

por disciplina, como segue:  
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Fundamentos da Saúde e 

Fundamentos da Saúde Bucal I e II 

 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 4(quatro) anos 2 

Pós-Graduação: Especialização na área da odontologia.  1 

Pós-Graduação: Mestrado na área da odontologia.  2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da odontologia.  3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

2 

Total máximo de pontuação 10 

Nota¹: Entende-se por Peso, o valor máximo de pontuação por item. 
 

Noções de Primeiros Socorros 

 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, médico ou enfermeiro superior 
a 4(quatro) anos 

2 

Pós-Graduação: Especialização na área da odontologia.  1 

Pós-Graduação: Mestrado na área da odontologia.  2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da odontologia.  3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

2 

Total máximo de pontuação 10 

Nota¹: Entende-se por Peso, o valor máximo de pontuação por item. 
 

Metodologia Científica 

 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 4(quatro) anos  2 

Pós-Graduação: Especialização na área da odontologia.  1 

Pós-Graduação: Mestrado na área da odontologia.  2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da odontologia.  3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

2 

Total máximo de pontuação 10 

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
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Prevenção e Controle das Doenças Bucais I e 

Prevenção e Controle das Doenças Bucais II 

 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 10 (dez) anos 2 

Pós-Graduação: Especialização na área de Saúde Pública, Saúde Coletiva, Estratégia Saúde 
da Família 

1 

Pós-Graduação: Mestrado na área de Saúde Pública ou Saúde Coletiva 2 

Pós-Graduação: Doutorado na área de Saúde Pública ou Saúde Coletiva 3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros 

2 

Total máximo de pontuação 10 

 

 

Educação em Saúde Bucal I e 

Educação em Saúde Bucal II 

 

 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 4(quatro) anos na 
área de educação. 

1 

Experiência comprovada como cirurgião dentista com experiência em formação para 
profissionais da saúde bucal 

2 

Pós-Graduação: Especialização na área da odontologia. 1 

Pós-Graduação: Mestrado na área da odontologia.  2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da odontologia.  3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

1 

Total máximo de pontuação 10 

Nota¹: Entende-se por Peso, o valor máximo de pontuação por item. 
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Ética aplicada à odontologia 
 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 4(quatro) anos 2 

Pós-Graduação: Especialização na área da odontologia.  1 

Pós-Graduação: Mestrado na área da odontologia.  2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da odontologia.  3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

2 

Total máximo de pontuação 10 

Nota¹: Entende-se por Peso, o valor máximo de pontuação por item. 
 

Psicologia aplicada à odontologia 
 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 4 (quatro) anos 1 

Experiência profissional  comprovada como psicólogo, superior a 4 (quatro) anos 1 

Pós-Graduação: Especialização na área da odontologia ou psicologia.  2 

Pós-Graduação: Mestrado na área da odontologia ou psicologia 2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da odontologia ou psicologia 3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

1 

Total máximo de pontuação 10 

Nota¹: Entende-se por Peso, o valor máximo de pontuação por item. 
 

Biossegurança e Segurança do paciente I e 

Biossegurança e Segurança do paciente II 
 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 4(quatro) anos 2 

Pós-Graduação: Especialização na área da odontologia.  1 

Pós-Graduação: Mestrado na área da odontologia.  2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da odontologia.  3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

2 

Total máximo de pontuação 10 

Nota¹: Entende-se por Peso, o valor máximo de pontuação por item. 
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Radiologia I e 

Radiologia II e Fotografia Odontológica  

 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 4(quatro) anos 2 

Pós-Graduação: Especialização na área da radiologia odontológica.  1 

Pós-Graduação: Mestrado na área da radiologia odontológica.  2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da radiologia odontológica.  3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

2 

Total máximo de pontuação 10 

Nota¹: Entende-se por Peso, o valor máximo de pontuação por item. 
 

 

Especialidades Odontológicas  

 

CRITÉRIOS Peso¹ 

Experiência profissional comprovada como cirurgião dentista, superior a 4(quatro) anos 2 

Pós-Graduação: Especialização na área da odontologia.  1 

Pós-Graduação: Mestrado na área da odontologia.  2 

Pós-Graduação: Doutorado na área da odontologia.  3 

Experiência profissional comprovada como autor(a) ou co-autor(a) em trabalhos acadêmicos, 
material técnico ou livros. 

2 

Total máximo de pontuação 10 

Nota¹: Entende-se por Peso, o valor máximo de pontuação por item. 
 

Da Análise dos Documentos 

 

5.1.5 Para a pontuação, deve atender aos critérios em cada disciplina escolhida, 

comprovando as informações prestadas no formulário de credenciamento mediante 

a apresentação da respectiva documentação. 

 

5.1.6 Não serão considerados cursos de pós-graduação em nível de especialização, 

mestrado e doutorado divergentes dos solicitados em cada disciplina deste Edital. 
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5.1.7 Não serão validados cadastros em que há divergência das informações contidas no 

formulário de credenciamento e na documentação apresentada.  

 

5.1.8 O(a) profissional conteudista com avaliações anteriores consideradas negativas 

realizadas pelo corpo discente, coordenação técnico-pedagógica ou pela Direção da 

ESPP-CFRH, não serão analisados, sendo estes automaticamente desclassificados. 

 

5.2 Dos Critérios de Desempate  

 

5.2.1 Estão apresentados no quadro a seguir os critérios estabelecidos, bem como a 

pontuação atribuída para fins de desempate dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as) após análise da documentação: 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1º) Possuir maior tempo de experiência profissional comprovada referente à disciplina escolhida. 

2º) Idade mais elevada . 

 

6 DO RESULTADO PRELIMINAR    

6.1 O resultado preliminar dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no credenciamento 

será publicado no endereço eletrônico www.escoladesaude.pr.gov.br, no dia 27 de 

julho de 2020, após as 17 horas. 

 

 

7 DO RECURSO 

 

7.1 Os recursos deverão ser impetrados exclusivamente via e-mail: espp-

recursos@sesa.pr.gov.br, no período de 28 a 29 de julho de 2020. 

 

 

8 DO RESULTADO FINAL 

 

8.1     O resultado final dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no credenciamento será 

publicado no endereço eletrônico: www.escoladesaude.pr.gov.br, no dia 3 de agosto 

de 2020, após as 17 horas. 

 

 

mailto:espp@sesa.pr.gov.br
http://www.escoladesaude.pr.gov.br/
mailto:espp-recursos@sesa.pr.gov.br
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9 DA CONVOCAÇÃO 

 

9.1 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão convocados seguindo a ordem de 

classificação e conforme a necessidade de profissional da saúde conteudista para o 

referido curso. 

 

9.2 A convocação do(a) candidato(a) se dará via e-mail e ou telefone celular, conforme 

dados disponibilizados no formulário de credenciamento. 

 

9.3 A realização deste trabalho nos processos formativos no CFRH não gera qualquer 

vínculo empregatício nem demais responsabilidades constantes na legislação 

trabalhista – Decreto – Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. 

 

10 Dos Documentos Comprobatórios 

 

10.1 Para os(as) candidatos(as) convocados(as), torna-se obrigatório o envio dos 

documentos comprobatórios listados a seguir, conforme orientações que serão 

prestadas ao mesmo no e-mail de convocação. 

 

a. Cópia do Registro Geral (RG) – frente e verso, com data de expedição e órgão 

expedidor legível; 
 

b. Cópia do Diploma de Graduação em Odontologia - frente e verso; 
 

c. Cópia do Certificado e/ou Diploma da Pós-Graduação: Especialização, Mestrado e 

Doutorado (se houver); 
 

d. Histórico Escolar da Pós-Graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado); 
 

e. Documentos comprobatórios dos cursos citados no currículo Lattes; 
   

f.   Comprovante de experiência profissional como cirurgião(a) dentista, médico, 

enfermeiro e psicólogo em concordância com os critérios de seleção dispostos 

no item 6. 
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11 DO CALENDÁRIO 

 

11.1 Este edital e suas referidas etapas seguem o calendário a seguir: 

 

ETAPA DATAS 

Credenciamento/cadastro de candidatos(as) 15/06/2020 a 20/07/2020 

Análise dos credenciamentos 21/07 a 24/07/2020 

Resultado preliminar 27/07/2020 

Recursos 28 a 29/07/2020 

Resultado final 03/08/2020 

Convocação 04/08/2020 

1ª Reunião Técnico-Pedagógica 06/08/2020 

2ª Reunião Técnico-Pedagógica 08/09/2020 

 
O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do processo seletivo, as quais serão publicadas no 
site: www.escoladesaude.pr.gov.br 

 
 
12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

 

12.1 O CFRH, objetivando a garantia da qualidade da formação técnico-profissionalizante 

de seus alunos, realizará o acompanhamento e avaliação da prestação deste serviço 

durante todo o processo. 

12.2 O CFRH só realizará o pagamento de RPA caso o conteúdo final entregue após a 2ª 

reunião técnica esteja de acordo com as orientações solicitadas pela equipe técnica.  
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13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

13.1 A ESPP-CFRH poderá adiar, revogar ou anular a seleção, na forma da lei, sem que 

caiba aos(as) candidatos(as) às vagas de docentes qualquer direito de reembolso, 

indenização ou compensação. 

 

13.2 Não serão aceitos cadastros ou inscrições via fax, e-mail ou outra via que não seja 

especificada neste Edital. 

 

13.3 A realização do credenciamento pelo(a) candidato(a) implica no conhecimento e na 

aceitação das condições do processo de seleção estabelecido neste Edital. 

 

13.4 Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer litígios decorrentes 

deste instrumento. 

 

O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 15 de junho de 2020 

 

 

 

 

Edevar Daniel 

Diretor da ESPP/CFRH 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná 
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ANEXO I 
 

1. Número máximo de laudas por disciplina 
 

Disciplina Número de laudas 

Fundamentos da Saúde Até 50 

Noções de Primeiros Socorros Até 15 

Metodologia Científica Até 10 

Fundamentos da Saúde Bucal I  Até 60 

Prevenção e Controle das Doenças Bucais I Até 50 

Educação em Saúde Bucal I Até 15 

Ética Aplicada à Odontologia Até 10 

Psicologia Aplicada à Odontologia Até 10 

Biossegurança e Segurança do paciente I Até 40 

Radiologia Odontológica I  Até 15 

Especialidades Odontológicas  Até 60 

Fundamentos da Saúde Bucal II Até 50 

Prevenção e Controle das Doenças Bucais II Até 30 

Educação em Saúde Bucal II Até 20 

Biossegurança e Segurança do Paciente II  Até 20 

Radiologia II e Fotografia Odontológica Até 20 
 

2. Valor pago por lauda escrita de acordo com o Decreto nº 7.462/2013 
 

Titulação Valor em R$ por lauda 

Especialista 35,00 
Mestre 45,00 
Doutor 60,00 

 

3. Formatação dos textos 
 

         Os textos devem ser redigidos em fonte Word ou Arial, tamanho 12, espaçamento 

1,5, margem superior e à esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2 cm, todas as páginas 

numeradas. Devem ser escritos de maneira objetiva, mantendo a linguagem adequada ao 

curso, bem como ressaltando a terminologia científica condizente. Em relação às imagens 

ou figuras, a conteudista precisa, obrigatoriamente, indicar a fonte.  
 

4. Prazo de entrega parcial e final dos conteúdos das disciplinas: 
 

Data para a entrega parcial Data para a entrega final 

01/09/2020 06/10/2020 

 

 

mailto:espp@sesa.pr.gov.br

