
 
 

 

NOTA: SINOG conta com banco de vagas para profissionais da área de 

Odontologia Suplementar 

 

Em um ano que promete ser de recuperação econômica para o Brasil, uma das resoluções de 

ano novo para muitas pessoas é conquistar um emprego formal ou mudar de trabalho. Para 

quem gostaria de trabalhar no segmento da Odontologia Suplementar, atuando em operadoras 

odontológicas a SINOG - Associação Brasileira de Planos Odontológicos lançou neste início de 

ano uma área exclusiva em seu novo site para que os profissionais cadastrem gratuitamente 

seus perfis e objetivos de emprego, de olho nestas novas oportunidades ou recolocação 

profissional. O novo Banco de Vagas segue uma política de privacidade visando a LGPD. 

 

As operadoras de planos odontológicos associadas à SINOG, terão acesso ao Banco e poderão 

analisar todos os perfis cadastrados, assim como disponibilizar suas vagas. Trata-se de uma 

importante ferramenta para os departamentos de recursos humanos, auxiliando na busca por 

um novo profissional.  

 

Os profissionais podem se candidatar para as vagas disponibilizadas e buscar novas 

oportunidades. Para conhecer mais sobre o Banco de Vagas da SINOG, basta acessar: 

https://vagas.sinog.com.br/. 

 

Sobre a SINOG: 

A SINOG, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, foi criada em 1.996 com o objetivo de 

atuar como agente de crescimento e aprimoramento das empresas de assistência odontológica, 

incluindo todas as operadoras de planos odontológicos. Em sua atuação, representa as 

associadas junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e nos conselhos de classe (CFO 

– Conselho Federal de Odontologia e CROs – Conselhos Regionais de Odontologia), colabora no 

desenvolvimento técnico-científico da categoria, define padrões mínimos de qualidade e de 

gestão, divulga e amplia o conceito de plano odontológico como agente facilitador do acesso à 

assistência de saúde bucal da população, promove a integração das empresas junto à classe 

odontológica e continua atuando como sindicato patronal, representando as operadoras de 

Odontologia de Grupo em todo o Brasil nas negociações coletivas, realizando assembleias gerais 

para a discussão e debate das pautas de reivindicações apresentadas pelos diversos sindicatos 

profissionais. Atualmente a Entidade representa 72% do mercado em número de beneficiários. 

www.sinog.com.br 

Siga a SINOG nas mídias sociais:  

Facebook | LinkedIn|  Twitter | Instagram  

 

 
Informações para a imprensa 

https://vagas.sinog.com.br/
http://www.sinog.com.br/
https://www.facebook.com/osinog
https://www.linkedin.com/company/osinog/
https://twitter.com/sinog
https://www.instagram.com/sinogbr
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