
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL V 
 

APOIO À SAÚDE 
 
 



1. Cargo: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 
2. Descrição sintética: compreende os cargos que têm como atribuição auxiliar o 
Odontólogo no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas, ambulatórios 
odontológicos ou hospitais que possuam o serviço de odontologia. 
 
3.  Atribuições típicas: 
 receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; 

 preencher e anotar fichas clínicas com dados individuais dos pacientes, bem como 
boletins de informações odontológicas; 

 informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por 
telefone; 

 controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, 
organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao Odontólogo 
consultá-los, quando necessário; 

 atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o 
histórico clínico dos mesmos, para prestar-lhes informações, receber recados ou 
encaminhá-los ao Odontólogo; 

 esterilizar os instrumentos utilizados no consultório; 

 revelar e montar radiografias intra-orais; 

 preparar o paciente para o atendimento; 

 auxiliar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental no atendimento ao paciente e 
no preparo do material a ser utilizado na consulta; 

 instrumentar o Odontólogo e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira 
operatória; 

 promover o isolamento do campo operatório; 

 manipular materiais de uso odontológico; 

 aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental; 

 receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório, de acordo com 
orientações recebidas; 

 orientar os pacientes sobre higiene bucal; 

 zelar pela assepsia, conservação e recolhimento de material, utilizando estufas e 
armários, e mantendo o equipamento odontológico em estado funcional, para 
assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade requeridos; 

 zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de 
trabalho; 

 providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo 
com orientação superior; 

 colaborar na orientação ao público em campanhas de prevenção à cárie; 

 preencher o mapa de produtividade da unidade, entregando-o no prazo solicitado 
pela sua chefia imediata; 

 executar outras atribuições afins. 
 



4.  Requisitos para provimento: 
 Instrução - Ensino Fundamental completo, acrescido de curso para qualificação 

profissional de Auxiliar de Consultório Dentário, e registro profissional 
correspondente no CRO. 

 
5.  Recrutamento: 

 Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 
 
6.  Perspectiva de desenvolvimento funcional: 

 Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior no cargo 
ocupa. 

 
 


