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ANEXO II (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)   

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

Código da Função: 2026 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 322405 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Pós-médio ou Profissionalizante 

Descrição sumária das tarefas 
Planejar o trabalho técnico-odontológico, prevenir  doença bucal, executar procedimentos 
odontológicos básicos, sob supervisão do cirurgião dentista. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Organizar o agendamento de consultas e fichários de pacientes. 
2. Recepcionar e preparar os clientes para atendimentos, instrumentando o cirurgião 

dentista e manipulando materiais de uso odontológico. 
3. Participar de projetos educativos e de orientação de higiene bucal.  
4. Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos.  
5. Demonstrar técnicas de escovação.  
6. Fazer a tomada e revelação de radiografias intrabucais.  
7. Remover indultos, placas e cálculos supragengivais.  
8. Aplicar substâncias para prevenção de cárie.  
9. Inserir e condensar materiais restauradores.  
10. Polir restaurações e remover suturas.  
11. Orientar e supervisionar, sob delegação, os trabalhos de auxiliares.  
12. Proceder a limpeza e a assepsia do campo operatório.  
13. Confeccionar modelos e preparar moldeiras.  
14. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade. 
15. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 

aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. 
16. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
17. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e de 

programas de informática. 
18. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar atenção 
2. Iniciativa 
3. Paciência 
4. Trabalhar em equipe 
5. Autocontrole 

6. Coordenação motora fina 
7. Senso estético 
8. Capacidade de concentração 
9. Percepção visual e táctil  
10. Respeitar o paciente 

Requisitos para ingresso 
1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional 

esteja regulamentado por Lei. 
4. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. 
5. Podem ser solicitadas

 

outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função 
contempladas no edital de regulamentação do concurso público. 

Requisitos para desenvolvimento 

 

Os constantes da Lei Estadual n.º 15.050 de 12 de abril de 2006.  

 


