Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro
Departamento de Atividades Comunitárias

CURSO PARA FORMAÇÃO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
INSCRIÇÕES ABERTAS
Entrevista e aula inaugural: 29 de setembro de 2018, às 9h (sábado)
Duração: 06 de outubro de 2018 até 31 de agosto de 2019 - (10 meses)
Horário das aulas: sábados, das 8h às 17h
Carga horária total do curso: 600 horas
Número de vagas: 40
Local: ABO-RJ/Sede – Rua Barão de Sertório, 75 – Rio Comprido/RJ
Objetivo: capacitar profissionalmente como Auxiliar em Saúde Bucal para atuar em
consultórios, clínicas particulares e/ou serviço público, preocupando-se com todas as questões
que envolvem a colocação destas pessoas num mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
Público-alvo:
1) Pessoas acima de 18 anos e com ensino fundamental completo (1º Grau);
2) Pessoas que já trabalham em consultório dentário, mas não possuem certificado do curso de
formação de ASB e registro no Conselho Regional de Odontologia.
Coordenação: Dr. Celson da Silva Couri
Pós-graduado em Docência do Ensino Superior / Universidade Cândido Mendes
Especialista em Administração em Saúde / Universidade Cândido Mendes
Especialista em Administração e Supervisão Escolar / Universidade Cândido Mendes
Programa resumido:
1 - Psicologia: inter-relacionamento pessoal/profissional;
2 – Planejamento e orientação para pesquisa;
3 - Deontologia - Ética odontológica;
4 - Administração em consultório dentário;
5 - Atendimento ao cliente / Marketing;
6 - Anatomia e fisiologia geral e da cavidade bucal;
7 - Noções de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia;
8 - Regras básicas de segurança em consultório dentário;
9 - Instrumentação em consultório dentário;
10 - Manipulação e preparo de substâncias de uso odontológico;
11 - Técnicas de revelação radiográfica intraoral;
12 – Ergonomia, manutenção e manuseio de equipamentos odontológicos;
13 - Saúde Coletiva;

14 - Estágio supervisionado.
Documentação necessária para inscrição:
* Carteira de identidade e CPF (original e cópia);
* Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia);
* Certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Histórico escolar - 1º Grau (original e
cópia autenticada);
* Comprovante de residência (original e cópia);
* 2 fotos 3x4 (atuais);
OBS.: 1) O aluno que já trabalha em consultório e/ou clínica odontológica deverá trazer uma
declaração do cirurgião-dentista empregador comprovando que já trabalha na área e cumprirá o
estágio supervisionado no local de trabalho.
OBS.: 2) Para o aluno que não trabalha em consultório e/ou clínica odontológica, as aulas de
estágio supervisionado serão cumpridas nas clínicas da ABO-RJ, durante a semana, de segunda a
sexta feira, perfazendo um total de 200 (duzentas) horas, paralelamente às aulas de sábado.
OBS.: 3) De acordo com a Portaria nº 37-2015/2018 os alunos que forem indicados por
ASSOCIADO da ABO-RJ terão 20% (vinte por cento) de desconto nas mensalidades. A
solicitação do desconto deverá ser feita em papel timbrado ou não, contendo o nome do indicado,
assinado e carimbado e com o nº do CPF de quem está indicando.
OBS.: 4) Desconto 10% (dez por cento) para os alunos indicados por EX-ALUNOS do Curso
Auxiliar em Saúde Bucal. A solicitação do desconto deverá ser feita em papel timbrado ou não,
contendo o nome do indicado, assinado e com o nº do CPF de quem está indicando e turma/ano
em que ASB se formou.
OBS.: 5) Desconto 20% (vinte por cento) para os alunos indicados por entidades conveniadas
com a ABO-RJ, com carteira e/ou documento da entidade.
ENTIDADES CONVENIADAS:
a) AMIL (Cirurgiões Dentistas credenciados na Amil).
b) Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro (membros e dependentes).
Investimento
Inscrição: R$ 30,00 (trinta reais)
Mensalidade: 10 parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Inscrições e mais informações:
ABO-RJ/Sede - Rua Barão de Sertório, 75 - Rio Comprido/RJ
Tel.: (21) 2504-0002 - ramais: 228, 203 e 216
Horário de atendimento da secretaria da ABO-RJ: das 9h às 18h
E-mail: comunitario@aborj.org.br / Site: www.aborj.org.br
Observação: A inscrição on-line deste curso pode ser efetuada até dia 24/09/2018. Favor
imprimir o boleto bancário ou seu comprovante de inscrição, que pode ser pago em qualquer
agência bancária até a data do vencimento. Após ser efetuado o pagamento da taxa de inscrição,
apresentar a documentação exigida na Secretaria da ABO-RJ.

