Auxiliar de Saúde Bucal
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- Edital do curso de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB 2017–Viçosa– MG
Duração do curso
11 meses
Turno
Noturno

Carga horária
360h

Horário
De: 19:00 às 21:30

Período de matricula
De: 19/07/2017 à 13/09/2017
Das 9:00 às 20:00h
Recesso: 15/12/2017 à 10/01/2018

Quantidade de Módulos
41 semanas
Dia de aula
N° de Vagas*
Quintas – Feiras
30
*Turma mínima de 15 alunos

Início das aulas

Término das aulas

14/09/2017

02/08/18

Formas de pagamento:
Parcelado:
11 parcelas de R$ 175,00, no boleto, sendo R$ 5,00 por mês referente ao seguro
para estágio.
Valor do curso à vista: R$ 1.683,00 (10% de desconto), mais R$55,00 referente ao
seguro para estágio.
Taxa de matrícula: R$ 70,00
Taxa de envio de certificado, ao final do curso: R$ 20,00.

Público alvo: interessados em ingressar na carreira e profissionais que já atuam
como ASB- Auxiliar de Saúde Bucal, e pretendem se regularizar de acordo com
a lei 11.889/2008, que regulamentou a profissão e tornou obrigatória a
qualificação profissional e registro no Conselho Regional de Odontologia para o
exercício legal da profissão.

Local das matrículas e aulas:
Universo Educação e Profissão
“Ensino Profissional Ltda”
Rua Virgílio Val nº:26, Bairro: Centro, Viçosa – MG

Telefone: (31) 3891-1917 / (31) 9 8902-4093
Documentos para matrícula:
Cópia de: RG, CPF, comprovante de conclusão de 1° grau, comprovante de residência
e uma foto 3x4.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
CURSO DE ASB- AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Metodologia:
Aulas teóricas em sala com recursos de multimídia (vídeos e slides), resolução de
exercícios, mais estágio obrigatório de 60 horas.
Material:
Duas apostilas teóricas (um capítulo por aula), uma apostila para o trabalho de mesas
clínicas mais pasta de estágio. Material incluso.
Reconhecido pelo CFO (Conselho Federal de Odontologia), Registro
426.
Pré-requisitos do aluno:
Primeiro Grau completo
Atuação do profissional:
Auxiliar no atendimento odontológico e equipes de promoção de saúde bucal.
Possibilidades de atuação
Clínicas ou consultórios odontológicos particulares, no serviço público de saúde,
prefeituras, PSF, Serviço Militar dentre outros.
Principais conteúdos:
Anatomia geral, equipamentos odontológicos, materiais dentários, anatomia dental,
instrumentais, ficha clínica, principais procedimentos odontológicos, biossegurança,
noções de administração de clínica (estoque e financeiro), saúde coletiva dentre outros

www.cursodeasb.com.br
SAC- 0800 032 7777

