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Odonto Concursos
Com ou sem crise, sempre haverá quem ganhe dinheiro
investindo em um negócio próprio. Para ajudá-lo a
integrar esse grupo, que busca no empreendedorismo
uma boa saída para 2016, a matéria de capa desta
edição traz a avaliação de especialistas sobre os nichos
com maiores chances de crescimento e a prática de
empresários que, em 2015 – em plena crise –,
descobriram um jeito de expandir seus negócios.
Também abordamos o setor de alimentação de rua,
apresentando diferentes modelos de trucks, bicicletas e
triciclos, suas particularidades e estimativas de preços.
Além do setor de sorveteria, que, com a temperatura
subindo em todo o País, pode ser uma outra boa opção
de negócio. Neste editorial não poderia deixar de dividir
com vocês a conquista da jornalista Pauline Machado,
que integra nossa equipe e acaba de ser premiada pela
Abraciclo por sua reportagem Pedaladas rumo ao lucro,
publicada nas páginas da Meu Próprio Negócio. Boa
leitura e boas festas!
Chegou ASB e TSB – Formação e Prática da Equipe
Auxiliar. A obra está estruturada em blocos temáticos e
aborda desde as disciplinas básicas da formação da
equipe auxiliar, passando pelas diversas
subespecialidades odontológicas, novas práticas e
inovações tecnológicas, estendendo-se a temas ligados
à Saúde Pública e outros. Composto por 42 capítulos, o
livro reúne textos de 66 especialistas com renome
nacional e internacional em suas áreas que, de forma
objetiva e acessível, traduzem conceitos e técnicas
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essenciais para aquisição de conhecimento e formação
profissional. Este livro tem o objetivo de servir à saúde
bucal num âmbito maior, contribuindo para a formação e
educação continuada da equipe auxiliar (ASBs e TSBs)
para que ela seja capaz de conhecer o indivíduo em sua
integralidade, o seu contexto familiar e social,
trabalhando em busca da solução dos principais
problemas de saúde, em especial da saúde bucal.
Bizu – O X da Questão – 4.000 Questões para Concursos de
OdontologiaEditora Rubio
Includes decisions of the Suprema Corte de Justicia.

A ideia principal deste trabalho foi criar um livro
voltado especialmente para aqueles que decidiram
enfrentar o grande desafio de passar em um
concurso público.
Essa obra foi elaborada com base em editais de
vários concursos, são mais de 800 questões
selecionadas para você treinar e ter uma boa
preparação, conteúdo de nível fundamental e médio.
Várias bancas como, COPEVE, IBFC, CEFET, IFAL,
VUNESP, FCC, ADM&TEC, ESAF, CONSULPLAN,
CESGRANRIO, QUADRIX, CESPE, CESBRASPE...
etc. Questões estilo múltipla escolha e questões
estilo Certo ou Errado.
Este livro contém os fundamentos e bases gerais de
criação da Medicina Orofacial no Brasil.
Laws, decrees, and administrative acts of
government.
Nas edição, você confere as trajetórias de vários empresários
que decidiram traçar estratégias para abrir o próprio negócio.
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Entre erros e acertos, eles estão crescendo e revelam dicas
preciosas para quem deseja se inspirar com os modelos de
gestão que cada um adotou.
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