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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE  

EMPREGOS PÚBLICOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA DO NOROESTE - CISREUNO –  

EDITAL Nº 001, DE 04/12/2015  

  

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da 

Região Ampliada do Noroeste - CISREUNO, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no 

art. 37 da Constituição Federal de 1988, e a Deliberação é CIB-SUS n 1774, de 19 de março de 2014, 

bem como o Estatuto e o Protocolo de Intenções assinados pelos membros do CISREUNO, faz saber, a 

todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que fará realizar Processo Seletivo 

Público Simplificado, destinado à contratação temporária para o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU 192 na Região Ampliada do Noroeste, nos termos e condições estipulados no presente 

Edital. 

 O Processo Seletivo será regido por este edital e executado pela Fundação de Apoio à 

Universidade Federal de São João del-Rei – FAUF. 

 

 

Quadro 1 - Das Especificações dos Empregos Públicos, Especialidades e Outros Dados: 

CÓD. DO 
EMPREGO 

PÚBLICO  

EMPREGO 

PÚBLICO  
CIDADE 

ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
VAGAS 

VENCIM. 

MENSAL 

(R$) 

JORNADA 

SEMANAL 

VALOR DE 

INSCRIÇÃO 

(R$) 

1 
Condutor 

Socorrista 

Patos de 

Minas 

 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

30, sendo 03 

vagas 

destinadas a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.051,00 

 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

2 
Condutor 

Socorrista 
Paracatu 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

10, sendo 01 

vaga 

destinada a 

R$ 1.051,00 

 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 
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“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

Pessoas com 

Deficiência 

3 
Condutor 

Socorrista 
Unaí 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

10, sendo 01 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

4 
Condutor 

Socorrista 
João Pinheiro 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

10, sendo 01 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

5 
Condutor 

Socorrista 

Carmo do 

Paranaíba 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

05 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 
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“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

6 
Condutor 

Socorrista 
Tiros 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

7 
Condutor 

Socorrista 
São Gotardo 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

05 

 
R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

8 
Condutor 

Socorrista 

Serra do 

Salitre 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 
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“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

9 
Condutor 

Socorrista 
Rio Paranaíba 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

05 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

10 
Condutor 

Socorrista 

Varjão de 

Minas 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

11 
Condutor 

Socorrista 
Vazante 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

05 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 



 
 

Página 5 de 31 

 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

12 
Condutor 

Socorrista 

Lagoa 

Grande 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

05 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

13 
Condutor 

Socorrista 

Brasilândia 

de Minas 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

05 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

14 
Condutor 

Socorrista 
Arinos 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

05 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 
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“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

15 
Condutor 

Socorrista 
Buritis 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

16 
Condutor 

Socorrista 
Dom Bosco 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

17 
Condutor 

Socorrista 
Formoso 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 
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“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

18 
Condutor 

Socorrista 

Chapada 

Gaúcha 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

19 
Condutor 

Socorrista 
Riachinho 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 
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20 
Condutor 

Socorrista 
Uruana 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

04 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

21 
Condutor 

Socorrista 

Cabeceira 

Grande 

- Ensino Fundamental* 

 

- Carteira de Habilitação 

“D” com habilitação 

profissional como 

motorista de veículos de 

transporte de paciente e 

de acordo com legislação 

em vigor; 

 

- Curso de Condutor de 

Veículos de Emergência; 

e 

 

- Idade Mínima de 21 

anos 

05 R$ 1.051,00 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

22 
Auxiliar de 

Farmácia 

Patos de 

Minas 

- Ensino Médio** 

- Técnico de Farmácia 

- Registro no CRF 

02 R$ 869,33 40 horas R$ 50,00 

23 
Técnico de 

Administrativo 

Patos de 

Minas 
- Ensino Médio** 06 R$ 963,35 40 horas R$ 50,00 

 

24 
Técnico em 

Enfermagem 

Patos de 

Minas 

- Ensino Médio ** 

 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

 

27, sendo 03 

vagas 

destinadas a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

25 Técnico em Paracatu - Ensino Médio** 10, sendo 01 R$ 1.049,67 40 horas em R$ 50,00 
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Enfermagem - Curso Técnico em 

Enfermagem 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

regime de 

plantão 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

26 
Técnico em 

Enfermagem 
Unai 

- Ensino Médio** 10, sendo 01 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

27 
Técnico em 

Enfermagem 

João Pinheiro 

 

- Ensino Médio** 10, sendo 01 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

28 
Técnico em 

Enfermagem 

Carmo do 

Paranaíba 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

29 
Técnico em 

Enfermagem 
Tiros 

- Ensino Médio** 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

30 
Técnico em 

Enfermagem 
São Gotardo 

- Ensino Médio** 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

31 
Técnico em 

Enfermagem 

Serra do 

Salitre 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

32 
Técnico em 

Enfermagem 
Rio Paranaíba 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

33 
Técnico em 

Enfermagem 

Varjão de 

Minas 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

34 
Técnico em 

Enfermagem 
Vazante 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 - Curso Técnico em 

Enfermagem 
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- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

35 
Técnico em 

Enfermagem 

Lagoa 

Grande 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

36 
Técnico em 

Enfermagem 

Brasilândia 

de Minas 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

37 
Técnico em 

Enfermagem 
Arinos 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

38 
Técnico em 

Enfermagem 
Buritis 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

39 
Técnico em 

Enfermagem 
Dom Bosco 

- Ensino Médio**  

R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 
04 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 
 

40 
Técnico em 

Enfermagem 
Formoso 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

41 
Técnico em 

Enfermagem 

Chapada 

Gaúcha 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

42 
Técnico em 

Enfermagem 
Riachinho 

- Ensino Médio** 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

43 
Técnico em 

Enfermagem 
Uruana 

- Ensino Médio** 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 



 
 

Página 11 de 31 

 

44 
Técnico em 

Enfermagem 

Cabeceira 

Grande 

- Ensino Médio** 

- Curso Técnico em 

Enfermagem 

- Registro COREN como 

Técnico em Enfermagem 

04 R$ 1.049,67 

40 horas em 

regime de 

plantão 

R$ 50,00 

45 Enfermeiro 

Patos de 

Minas 

 

- Ensino Superior em 

Enfermagem***. 

15, sendo 02 

vagas 

destinadas a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.822,71 

24 horas em 

regime de 

plantão 

 

R$ 90,00 
- Registro no COREN 

como Enfermeiro 

46 Enfermeiro Paracatu 

- Ensino Superior em 

Enfermagem***. 

7, sendo 01 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.822,71 

24 horas em 

regime de 

plantão 

 

R$ 90,00 
- Registro no COREN 

como Enfermeiro 

47 Enfermeiro Unaí 

- Ensino Superior em 

Enfermagem***. 

7, sendo 01 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 1.822,71 

24 horas em 

regime de 

plantão 

 

R$ 90,00 
- Registro no COREN 

como Enfermeiro 

48 Farmacêutico 
Patos de 

Minas 

-Ensino Superior em 

Farmácia*** 

- Registro no CRF 
1 R$ 2.470,69 40 horas R$ 90,00 

 

49 Médico 
Patos de 

Minas 

-Ensino Superior em 

Medicina*** 

Registro no CRM 

30, sendo 03 

vagas 

destinadas a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 5.065,29 

24 horas em 

regime de 

plantão 

 

R$ 120,00 

50 Médico Paracatu 

-Ensino Superior em 

Medicina***. 

7, sendo 01 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 5.065,29 

24 horas em 

regime de 

plantão 

 

R$ 120,00 

- Registro no CRM 

51 Médico Unaí 

-Ensino Superior em 

Medicina***. 

7, sendo 01 

vaga 

destinada a 

Pessoas com 

Deficiência 

R$ 5.065,29 

24 horas em 

regime de 

plantão 

 

R$ 120,00 

- Registro no CRM 

52 Psicólogo 
Patos de 

Minas 

- Ensino Superior em 

Psicologia*** 1 R$ 2.470,69 40 horas R$ 90,00 

- Registro no CRP 

* Ensino Fundamental Completo → 1º Grau Completo (antiga 8ª Série) 

** Ensino Médio Completo → 2º Grau Completo 

*** Ensino Superior → 3º Grau Completo  

 

 

1 Da Participação de Candidatos com Deficiência 

1.1  Conforme disposto no Art. 37 do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, serão reservadas 10% 

(dez por cento) das vagas providas em cada emprego público para candidatos com deficiência, 
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conforme disposto no Quadro 1, deste Edital, desde que sua deficiência seja compatível com o 

exercício do emprego público. 

1.1.1 Quando nas operações aritméticas necessárias à apuração do número de vagas reservadas, o 

resultado obtido não for um número inteiro, desprezar-se-á a fração inferior a meio e 

arredondar-se-á para a unidade imediatamente superior à fração que for igual ou superior a 

meio. 

1.1.2 As vagas reservadas aos candidatos com deficiência deverão ser alocadas na 5ª, 15ª, 25ª, 35ª e 

assim sucessivamente, conforme o número de vagas reservadas. 

1.1.2.1  Caso o candidato com deficiência seja classificado em uma colocação melhor do que a 

estabelecida no subitem 1.1.2, a vaga anteriormente reservada a este será destinada a 

outro candidato, não necessariamente candidatos com deficiência, respeitada a ordem 

de classificação. 

1.1.3  Caso surjam novas vagas, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Público 

Simplificado, essas deverão ser somadas às vagas já existentes e, novamente, ser aplicado o 

disposto no subitem 1.1. 

1.2  O candidato com deficiência que pleitear a vaga a ele reservada por lei, atendendo ao disposto no 

subitem 1.1, deverá, se convocado, submeter-se à perícia médica por junta oficial designada pelo 

CISREUNO, que terá a decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência ou 

não e o grau de deficiência capacitante para o exercício do emprego público.  

1.3  A inobservância do disposto no subitem 1.2 acarretará a perda do direito ao pleito da vaga 

reservada aos candidatos em tais condições. 

1.4  Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 

1.4.1  no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; 

1.4.2  o candidato deverá encaminhar, imprescindivelmente, laudo médico original ou cópia 

autenticada à FAUF, para o seguinte endereço: Caixa Postal 71 – São João del-Rei – MG, 

CEP 36307-970, até a data de término das inscrições. O respectivo laudo médico deverá 

ter sido emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças, bem como a provável causa da deficiência. No envelope de encaminhamento deverá 

constar o Processo Seletivo Público Simplificado a que se refere o laudo médico, bem como a 

denominação e código do emprego público.   

1.5  Caso o candidato não anexe o laudo médico, conforme citado no subitem 1.4.2, não será 

considerado como pessoa com deficiência apta para concorrer às vagas reservadas, mesmo que 

tenha, no ato da inscrição, assinalado tal opção, passando a concorrer a uma das vagas de ampla 

concorrência. 

1.6  Os candidatos com deficiência, compatível com o exercício do emprego público, participarão do 

Processo Seletivo Público Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no 

que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao período de prova, ao horário e ao local de realização das 

provas. 

1.7 Os candidatos que não optarem, no período de realização das inscrições, para reservas de vagas 

destinadas aos candidatos com deficiência não terão direito à vaga especial, bem como à prova 

especial, seja qual for o motivo alegado. 
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1.8  Não serão considerados como deficiências os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 

simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

1.9 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, essas 

vagas serão preenchidas pelos demais classificados, com estrita observância da ordem de 

classificação.  

1.10  O candidato com deficiência, aprovado em todas as etapas do Processo Seletivo Público 

Simplificado, não poderá utilizar-se delas para justificar mudança de função, readaptação ou 

aposentadoria após sua nomeação.  

 

2 Do Local, Horário de Trabalho e Regime Jurídico 

2.1 Os candidatos classificados serão convocados para trabalhar no Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU 192 - Região Ampliada do Noroeste, nas cidades constantes no Quadro 1, de 

acordo com os critérios a serem estabelecidos pelo CISREUNO. 

2.2 A jornada de trabalho é definida pelo CISREUNO, não se admitindo, da parte do candidato 

classificado, nenhuma alegação contrária aos atos normativos. 

2.3 O horário e o local de trabalho dos candidatos nomeados serão determinados pelo CISREUNO, à 

luz de seus interesses e necessidades, respeitada a opção feita pelo candidato, quando de sua 

inscrição, de acordo com o constante no Quadro 1 acima. 

2.4 O Regime Jurídico a ser adotado para o candidato aprovado e nomeado em virtude do presente 

Edital será o da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

2.5  O Regime Previdenciário a ser adotado para o candidato aprovado e nomeado em virtude do 

presente Edital será o do Regime Geral de Previdência Social (INSS), nos termos da Lei Federal 

nº 11.107, de 06 de abril de 2005. 

2.6  A contratação do candidato aprovado não lhe assegura o ingresso permanente nos quadros do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 – Região Ampliada do Noroeste, como 

servidor público efetivo, sendo a contratação temporária, até a realização de Concurso Público. 

2.7  O exercício do emprego público poderá implicar na necessidade de viagem do candidato aprovado 

ou, excepcionalmente, a necessidade de substituição de plantonistas em outro município da área 

de abrangência do CISREUNO, a critério do mesmo.  

 

3 Dos Requisitos Básicos para a Investidura no Emprego Público 

3.1       Ser aprovado no Processo Seletivo Público Simplificado. 

3.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 ou, no 

caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 

do Decreto n º 70.436, de 18 de abril de 1972 e no art. 12, § 1º, da Constituição Federal.  

3.3 Gozar dos direitos políticos. 

3.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

3.5 Estar quite com as obrigações militares, se for o caso. 

3.6 Possuir 18 anos completos na data da posse, exceto para o Emprego Público de Condutor 

Socorrista que é possuir 21 anos completos. 
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3.7 Ter a escolaridade exigida no Quadro 1 deste Edital e documentação hábil, à data da posse. 

3.8  Ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão, se for o caso. 

3.9   Ter idoneidade moral e social devidamente comprovada, no ato de admissão, com certidões 

criminais da justiça federal e comum. 

3.10 Ter sanidade física e mental compatíveis com as atribuições do emprego público, incluindo a 

compatibilidade de deficiência, no caso dos candidatos aprovados que indicaram suas deficiências, 

apurada por médicos credenciados pelo CISREUNO.  

3.11 Possuir todos os requisitos exigidos para o emprego público constantes deste Edital, com 

documentação hábil na data da posse. 

3.12 Cumprir as determinações deste Edital. 

  

4 Das Inscrições e Procedimentos Afins 

4.1 Locais, horários e procedimentos para inscrição: 

4.1.1 Período: de 28 de dezembro de 2015 a 26 de janeiro de 2016.  

4.1.2  Local e horário das inscrições: no site 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php, entre 08 horas do dia 28/12/2015 e 

20 horas do dia 26/01/2016.  

4.1.2.2.1 Após a confirmação da inscrição eletrônica, via internet, que ocorrerá ao término da 

operação, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para efetuar o pagamento da 

taxa de inscrição.  

4.1.2.2.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato conferir se os dados constantes no 

boleto bancário impresso para pagamento estão condizentes com as informações 

do boleto bancário modelo existente no Sistema de Inscrição, sob pena de não 

inclusão de sua inscrição no Processo Seletivo Público Simplificado, nos casos 

em que ocorrerem divergências. 

4.1.2.2.2 O boleto bancário a que se refere o subitem 4.1.2.2.1 será emitido em nome do 

candidato e deverá ser pago impreterivelmente, até às 20h do dia 28 de janeiro de 

2016. O candidato não deverá realizar depósito bancário, e, sim, o pagamento do 

respectivo boleto. 

4.1.2.2.3 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer agência da rede bancária, casas 

lotéricas e agências dos correios, obedecendo aos critérios estabelecidos constantes no 

boleto bancário.  

4.1.2.2.4 O recibo do pagamento do boleto bancário será o comprovante de que o candidato 

realizou sua inscrição neste Processo Seletivo Público Simplificado.  

4.1.2.2.5 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desobediência ao 

determinado no subitem 4.1.2.2.2 e cujo pagamento não seja por meio da quitação do 

boleto bancário. 

4.1.2.2.6 A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento 

do boleto bancário. 

4.1.2.2.7 Após o pagamento do boleto bancário, o que acarretará na efetiva inscrição do 

candidato no Processo Seletivo Público Simplificado do CISREUNO, em hipótese 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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alguma será realizada qualquer troca de emprego público/cidade, devendo o candidato 

conferir as informações constantes no corpo do boleto, em especial aquela que define a 

cidade e o emprego público pretendido. 

4.1.2.2.8 A FAUF não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de 

dados, como vírus na máquina do usuário, quando ficarem comprovadas que as falhas 

não forem de responsabilidade da Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Público Simplificado. 

4.1.2.2.8.1 O candidato deve estar atento se o computador utilizado para realizar a 

inscrição não está infectado por vírus que, no momento da inscrição, altera o 

código de barras do boleto bancário, modificando a conta bancária beneficiária da 

inscrição e, consequentemente, fazendo com que o CISREUNO não receba o 

valor e a inscrição não seja efetivada. Portanto, o candidato deverá verificar, 

conforme orientações da página de inscrição, por exemplo, se o boleto gerado é 

do Banco do Brasil. Caso contrário, o pagamento do boleto não deverá ser 

efetuado: o candidato deverá realizar novamente a inscrição de outro computador 

e fazer o registro diretamente à Autoridade Policial competente. 

4.1.2.2.9 Não será considerado inscrito o candidato que fizer o pagamento do boleto bancário 

fora do prazo estipulado no subitem 4.1.2.2.2, mesmo que aceito pelo banco.  

 

4.2 Taxa de inscrição: conforme disposto no Quadro 1, deste Edital. O boleto bancário terá como 

cedente o CISREUNO, pois os valores arrecadados serão creditados em conta específica, aberta 

para arrecadação deste Processo Seletivo Público Simplificado.  

 

4.3 Dos pedidos de isenção da taxa de inscrição: 

4.3.1  O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, desde que atenda aos requisitos 

previstos no Decreto Nº 6.593, de 02/10/2008, publicado no Diário Oficial da União, em 

03/10/2008, Seção 1, Pág. 3, quais sejam: 

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico, e 

b) for membro de família de baixa renda (aquela com renda familiar mensal per capita de até 

meio salário mínimo, ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos), 

nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 

4.3.2 Será disponibilizado no site http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php 

formulário próprio de requerimento para isenção da referida taxa.  

4.3.2.1  As informações prestadas no formulário serão de inteira responsabilidade do 

candidato, respondendo este por qualquer falsidade. 

4.3.2.2  É imprescindível a indicação no requerimento, pelo candidato, do Número de 

Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico. 

4.3.3 A isenção deverá ser solicitada no período de 14 a 18 de dezembro de 2015, exclusivamente 

pela internet, mediante formulário eletrônico de isenção disponível no endereço eletrônico, 

com a indicação do Número de Identificação Social (NIS) do candidato, atribuído pelo 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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CadÚnico. 

4.3.3.1. É imprescindível a indicação no formulário eletrônico, pelo candidato, do Número de 

Identificação Social (NIS).  

4.3.3.2.  O NIS é pessoal e intransferível. 

4.3.4 Solicitações encaminhadas fora do prazo referido no subitem 4.3.3 não serão consideradas, 

bem como complementação da documentação, revisão e/ou recurso. 

4.3.5 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição via postal, via fax, 

via correio eletrônico ou qualquer outra forma não prevista no presente edital.  

4.3.6 A FAUF consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações 

prestadas pelo candidato da situação disposta no item 4.3.1.  

4.3.7 A divulgação do resultado das solicitações de isenção será no dia 23/12/2015, no site 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php. 

4.3.8 É de exclusiva responsabilidade do candidato se informar sobre o resultado da isenção.  

4.3.9 O candidato que tiver sua solicitação de isenção deferida estará automaticamente inscrito no 

Processo Seletivo Público Simplificado. 

4.3.10 O candidato que tiver a sua solicitação de isenção indeferida deverá realizar a sua inscrição e 

efetuar o pagamento da taxa nos termos do subitem 4.1.  

4.3.10.1 Não caberá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de 

inscrição. 

4.3.11 O candidato que tiver a sua solicitação de isenção indeferida e que não realizar a sua 

inscrição, bem como não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo 

estabelecidos, conforme subitem 4.1 deste Edital, estará automaticamente excluído do 

Processo Seletivo Público Simplificado.  

 

4.4  Condições Gerais: 

4.4.1 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 

eletrônico. 

4.4.2 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

candidato. 

4.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos 

e/ou processos seletivos públicos simplificados. 

4.4.4 No caso de hipóteses inesperadas, inclusive em caso de não realização ou suspensão do 

Processo Seletivo Público Simplificado, o candidato terá direito à devolução, pelo 

CISREUNO, do valor pago a título de inscrição. 

4.4.5 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser 

mantido em poder do candidato. 

4.4.6 Ao confirmar sua inscrição, o candidato estará declarando que os dados estão completos e 

corretos, que atende às condições exigidas e que aceita todas as normas expressas neste Edital.  

4.4.7 As informações prestadas na inscrição, via internet ou via pedido de isenção de pagamento da 

taxa de inscrição, são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este conferir a 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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exatidão dos dados cadastrais informados. Observado algum equívoco ou informação inexata 

em relação aos dados cadastrais, o candidato deverá procurar a FAUF para a devida correção, 

até a fase de recursos contra os resultados preliminares, desde que a informação prestada não 

comprometa a lisura do processo e não altere a opção do emprego público /cidade escolhido. 

4.4.8  A inscrição só será efetivada após o pagamento do boleto bancário, respeitado o prazo 

determinado para isso. Pagamentos efetuados após o dia 26/01/2016 não serão, em hipótese 

alguma, considerados, o que implicará a não efetivação da inscrição. 

4.4.8.1 O candidato que efetuar o recolhimento da taxa de inscrição por cheque terá sua 

inscrição confirmada somente após sua compensação, ficando automaticamente 

anulada a inscrição do candidato caso o cheque tenha sido devolvido por insuficiência 

de fundos ou outros motivos. 

4.4.8.2 Apenas efetuar o pagamento da taxa de inscrição não significa que o candidato se 

inscreveu. A inscrição somente será acatada após a confirmação, pelo banco, do 

pagamento da taxa de inscrição e, consequentemente, do crédito efetivo do pagamento 

na conta específica do Processo Seletivo Público Simplificado. Dessa forma, o 

candidato deve acompanhar a efetivação da sua inscrição até o seu término, na Área do 

Candidato. Não ocorrendo a confirmação no prazo de até 02 (dois) dias úteis após o 

pagamento, o candidato deverá buscar sua regularização, sob pena de, findo o prazo 

fixado no Edital para a efetivação das inscrições, sua participação se tornar inviável. 

4.4.8.3 Agendamentos bancários sem a devida efetivação do pagamento não serão 

considerados, o que implicará a não efetivação da inscrição.  

4.4.8.4 O candidato que efetuar a sua inscrição e o pagamento do boleto bancário, nos termos 

do subitem 4.1.2.2.2, dentro do prazo estipulado no subitem 4.1.2.2.2, mas que não 

tiver disponível o seu Comprovante Definitivo de Inscrição para impressão no site do 

Processo Seletivo Público Simplificado 

(http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php) deverá entrar em contato 

com a organização até 02 (dois) dias úteis antes da data de realização da prova, ou seja, 

até dia 25/02/2016, informando do ocorrido para as devidas providências. Fora desse 

prazo, o candidato não poderá mais participar do Processo Seletivo Público 

Simplificado. 

4.4.9 A constatação, em qualquer época, de qualquer declaração falsa ou fraude na identificação 

implicará a eliminação do candidato, com a anulação de todos os atos dela decorrentes, 

inclusive resultados de provas já efetuadas, garantindo ao candidato o direito de impetrar 

recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o recebimento da notificação encaminhada pela 

FAUF e/ou pelo CISREUNO, para fins de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

4.4.10 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá 

encaminhar ao presidente da FAUF, diretamente ou por via postal, até o dia 05/02/2016 

impreterivelmente, solicitação especificando qual a necessidade demandada e laudo médico 

(original ou cópia autenticada), que justifique o atendimento especial, para o seguinte 

endereço: Caixa Postal 71 – São João del-Rei – MG, CEP 36307-970.  

4.4.10.1 No caso de postagem via Correios, com custos por conta do candidato, a data de 

postagem deverá obedecer ao prazo estipulado no subitem 4.4.10. 

4.4.10.2 Após o prazo definido no subitem 4.4.10, o candidato que não fizer essa solicitação 

não terá a prova preparada sob qualquer alegação. 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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4.4.10.3 O fornecimento de laudo médico, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do 

candidato. A FAUF não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a 

chegada do laudo a seu destino. 

4.4.10.4 O respectivo laudo valerá somente para este Processo Seletivo Público Simplificado, 

não será devolvido e não serão fornecidas cópias deste documento pela FAUF.  

4.4.11 Não será aceita a inscrição do mesmo candidato em mais de um emprego público/cidade, 

função ou especialidade.  

4.4.12 Ao realizar sua inscrição, o candidato declara conhecer e estar de acordo com as exigências 

contidas no presente Edital, além do pleno conhecimento de que, depois de nomeado e 

empossado: 

a) não poderá mudar de emprego público sem outro Processo Seletivo Público Simplificado; 

b) deverá assumir a vaga na cidade escolhida, respeitada sua opção, quando de sua inscrição, 

de acordo com o constante no Quadro 1 deste Edital; 

c) poderá assumir a vaga em outra cidade que tenha vaga ociosa, em comum acordo com o 

CISREUNO, sem direito a qualquer benefício adicional; 

d) as vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade do CISREUNO, durante o prazo 

de validade do Processo Seletivo Público Simplificado. 

4.4.13 O Comprovante Definitivo de Inscrição para todos os candidatos estará disponível no site 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php a partir do dia 22/02/2016 até a data 

da realização da prova objetiva.  

4.4.13.1  É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.  

4.4.13.2  No Comprovante Definitivo de Inscrição constarão, além dos dados do candidato, os 

dados relativos ao dia, horário e local de realização das provas do Processo Seletivo 

Público Simplificado.  

4.4.13.3  É obrigação do candidato conferir as informações do Comprovante Definitivo de 

Inscrição, principalmente o emprego público/cidade, o nome completo do candidato, o 

número da cédula de identidade, a sigla do órgão expedidor, o estado emitente, a data 

de nascimento, o sexo do candidato e o número de inscrição.  

4.4.13.4  O Comprovante Definitivo de Inscrição deverá ser apresentado para acesso ao local de 

realização das provas, juntamente com o documento de identidade utilizado para a 

inscrição. 

4.4.13.5 A FAUF publicará no site http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php a 

relação dos locais, com os respectivos endereços, contendo a data, horário e local de 

realização das provas de cada emprego público/cidade. 
 

4.5 Estão impedidos de participar do Processo Seletivo Público Simplificado: 

4.5.1 os aposentados por invalidez; 

4.5.2 os que tiverem sido condenados em processo criminal, cumprindo pena e com sentença 

transitada em julgado. 

 

5 Das Etapas do Processo Seletivo Público Simplificado 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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5.1  O Processo Seletivo Público Simplificado consistirá de uma ou duas etapas, conforme o emprego 

público de opção do candidato. 

 

5.2.1  Da Primeira Etapa – PROVA OBJETIVA 

5.2.1.1 A Primeira Etapa será aplicada para todos os empregos públicos descritos no Quadro 1 e 

consistirá da realização de uma prova objetiva de Conhecimento Geral e outra de 

Conhecimento Específico, ambas de caráter eliminatório e classificatório, nos termos dos 

subitens abaixo. 

5.2.1.2 A prova de Conhecimento Geral abrangerá os conteúdos de Língua Portuguesa e Noções de 

Procedimentos e Normas do SAMU - SUS, para todos os empregos públicos.   

5.2.1.2.1  Esta prova terá o valor de 60 (sessenta) pontos e será constituída de 20 (vinte) questões 

de múltipla escolha (com quatro opções cada questão), conforme Anexo I, sendo 10 

(dez) de Língua Portuguesa e 10 (dez) de Noções de Procedimentos e Normas do 

SAMU - SUS. 

5.2.1.2.2 Será atribuído a cada uma das questões da Prova de Português o valor de 2,5 (dois 

vírgula cinco) pontos e para cada uma das questões de Noções de Procedimentos e 

Normas do SAMU - SUS será atribuído o valor de 3,5 (três vírgula cinco) pontos.  

5.2.1.3 A prova de Conhecimento Específico enfocará Aspectos Teóricos e Teórico-Práticos, relativos 

aos empregos públicos.  

5.2.1.3.1 A prova de Conhecimento Específico terá o valor de 40 (quarenta) pontos e será 

constituída de 10 (dez) questões de múltipla escolha (com quatro opções cada questão), 

conforme Anexo I.  

5.2.1.4.2 Será atribuído a cada uma das questões desta prova o valor de 4,0 (quatro) pontos.  

5.2.1.4 Para ser aprovado, o candidato terá que obter, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 

pontos na prova de Conhecimento Geral e 50% (cinqüenta por cento) na prova de 

Conhecimento Específico, de acordo com o emprego público de opção.  

 

5.2.2 Data de realização das Provas Objetivas e outras condições 

5.2.2.1 Provas Objetivas (Conhecimento Geral e Conhecimento Específico) para todos os empregos 

públicos: 

 Data: 28 de fevereiro de 2016. 

 Horário: das 9h às 12h e/ou de 15h às 18h, de acordo com o emprego público. 

 Local: a ser informado no Comprovante Definitivo de Inscrição, que deverá ser impresso pelo 

candidato, conforme consta no subitem 4.4.13 deste Edital. 

5.2.2.2 O ingresso do candidato à sala onde deverá realizar a Prova Objetiva só será permitido dentro do 

horário estabelecido, com a apresentação do comprovante definitivo de inscrição, juntamente com 

o documento de identidade apresentado no ato da inscrição. 

5.2.2.3 As provas serão realizadas no Município de Patos de Minas.  

5.2.3.1 Dependendo do número de candidatos, as provas também poderão ocorrer em outro(s) 

município(s) pertencente(s) ao Consórcio, com ônus a cargo do candidato, ficando a 
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distribuição dos inscritos sob a responsabilidade da FAUF. 

5.2.2.4 É de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação e o estrito cumprimento do horário das 

provas e do seu local de realização, definidos no Comprovante Definitivo de Inscrição. 

5.2.2.5 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 45 

(quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o seu início, portando caneta esferográfica de 

tinta preta, lápis nº 2, borracha, Comprovante Definitivo de Inscrição e documento de identidade 

utilizado no ato da inscrição. 

5.2.2.5.1 Os portões de acesso às salas onde serão aplicadas as provas serão fechados, 

impreterivelmente, no horário estabelecido para o início da aplicação das provas, nos termos 

do item 5.2.2.1. 

5.2.2.5.2 São considerados documentos de identidade para o preenchimento do requerimento de 

inscrição: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança 

Pública, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte; carteiras funcionais expedidas por órgão 

público reconhecido por lei como identidade; Carteira Nacional de Habilitação (com 

fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97) e Carteira de Trabalho. 

5.2.2.5.3 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais 

sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, sendo 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo Público Simplificado o candidato que 

apresentar qualquer um desses documentos. 

5.2.2.5.4 Na hipótese de perda, furto ou roubo do documento citado na inscrição, o candidato deverá 

apresentar registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) 

dias, acompanhado de outro documento de identificação citado no item 5.2.2.5.2. 

5.2.2.6 O candidato que chegar após o fechamento dos portões, terá vedada a sua entrada no local de 

provas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Público Simplificado. 

5.2.2.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar 

atendimento especial no ato da inscrição e levar um(a) acompanhante, que ficará em sala 

reservada para essa finalidade e que será o(a) responsável pela guarda da criança.  

5.2.7.1 A candidata que não levar acompanhante não fará jus ao direito de amamentar durante a 

realização das provas. 

5.2.2.8 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o cartão de respostas. O 

preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no cartão de 

respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato. 

5.2.2.8.1 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 

danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 

impossibilidade de realização da leitura ótica. 

5.2.2.8.2 Na correção do cartão de respostas será atribuída nota zero à questão que contiver mais de 

uma ou nenhuma resposta assinalada, emendas ou rasuras. 

5.2.2.8.3 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, 

seu número de inscrição, emprego público/cidade pretendido e o número de seu 

documento de identidade e CPF, contidos no cartão de respostas. 
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5.2.2.9 Não haverá segunda chamada para a realização de prova. O não comparecimento a qualquer 

uma das provas implica a eliminação do candidato. 

5.2.2.10 O candidato, ao encerrar a prova, entregará obrigatoriamente ao fiscal da sala o cartão de 

respostas devidamente assinado e preenchido e poderá, a seu critério, levar o caderno de 

provas. 

5.2.2.11 O candidato só poderá se retirar da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de 

seu início (período de sigilo), se assim lhe aprouver, não lhe sendo facultado, porém, 

permanecer dentro do espaço físico reservado para aplicação do Processo Seletivo Público 

Simplificado. 

5.2.2.12 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 

afastamento do candidato da sala de provas. 

5.2.2.13 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a 

utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

5.2.2.14 Os 03 (três) últimos candidatos a permanecerem na sala somente poderão entregar os 

respectivos cartões de respostas e retirar-se do local simultaneamente e após a assinatura da 

Ata. 

5.2.2.15 Durante a realização das provas, será adotado o procedimento de identificação civil dos 

candidatos, mediante verificação do documento de identidade e coleta da assinatura e/ou, se 

necessário, das impressões digitais de cada um. O candidato que se negar a ser identificado 

terá sua prova anulada e, com isso, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo 

Público Simplificado. 

5.2.2.16 Será excluído, do certame, o candidato que:  

5.2.2.16.1 Ausentar-se do recinto da prova sem permissão ou praticar ato de incorreção ou descortesia 

para com qualquer examinador, executor e seus auxiliares incumbidos da realização das 

provas. 

5.2.2.16.2 Utilizar-se de quaisquer fontes de consultas não autorizadas, como livros, máquinas de 

calcular ou equipamento similar, dicionário, notas, impressos, entre outros. 

5.2.2.16.3 For surpreendido em comunicação verbal, escrita ou gestual com outro candidato. 

5.2.2.16.4 Não devolver o cartão de respostas devidamente assinado. 

5.2.2.16.5 Utilizar processos ilícitos ou imorais na realização das provas comprovados posteriormente 

por meio visual ou grafotécnico. 

5.2.2.16.6 Utilizar, no horário de aplicação das provas, aparelhos eletrônicos, tais como telefone 

celular, BIP, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, MP3, MP4, MP5, receptor, 

gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, ou quaisquer outros meios que 

sugiram possibilidade de comunicação. 

5.2.2.16.7 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal. 

5.2.2.16.8 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.  

5.2.2.16.9 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido. 

5.2.2.16.10 Não permitir a coleta de sua assinatura nos procedimentos inerentes a este Processo 

Seletivo Público Simplificado. 
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5.2.2.17 O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 28/02/2016, a partir das 20 

horas, no site http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php. 

 

5.2.3 Da Classificação Final da Prova Objetiva  

5.2.3.1 A classificação final dos candidatos na Prova Objetiva será elaborada na ordem decrescente do 

total de pontos obtidos nessa prova, aplicando o disposto no subitem 1.1.2.  

5.2.3.2 Em caso de empate no resultado da Prova Objetiva serão utilizados os seguintes critérios para 

desempate, obedecendo à seguinte ordem, o candidato que:  

a) possuir idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Processo 

Seletivo Público Simplificado, conforme art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 

b) obtiver maior pontuação na prova de Conhecimento Específico;  

c) obtiver maior número de pontos no conteúdo de Noções de Procedimentos e Normas do 

SAMU - SUS da Prova de Conhecimentos Geral; 

d) obtiver maior número de pontos no conteúdo de Língua Portuguesa da prova de 

Conhecimento Geral; 

e) ter exercido a função de jurado, nos termos do Art. 440 da Lei 11.689/08, devendo 

encaminhar até 05/02/2016, imprescindivelmente, o respectivo comprovante, através de 

cópia autenticada, à FAUF, diretamente no endereço: UFSJ/CSA – Prédio da FAUF, 

situado à Praça Frei Orlando, nº 170, São João del-Rei - MG ou para o seguinte endereço 

postal: Caixa Postal 71 – São João del-Rei – MG, CEP 36307-970;  

f)  persistindo o empate, terá preferência o candidato que for mais velho;  

g) caso ainda persista o empate, far-se-á sorteio a ser agendado pela FAUF, com a presença 

dos candidatos envolvidos.  

5.2.3.3 Os resultados preliminar e final da Prova Objetiva serão compostos de quatro listas, a saber: 

a)  lista de todos os candidatos aprovados nessa prova, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem de classificação, com sua respectiva nota;  

b)  lista dos candidatos com deficiência aprovados nessa prova, em ordem alfabética, com sua 

respectiva nota; 

c)  lista de todos os candidatos aprovados nessa prova, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem alfabética, com sua respectiva nota;  

d)  lista de todos os candidatos, aprovados ou não nessa prova, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem de inscrição, com sua situação momentânea no Processo Seletivo 

Público Simplificado, cuja identificação será feita através do número da inscrição e/ou do 

documento de identidade, preservando a identidade do candidato.  

5.2.3.4 O resultado preliminar da Primeira Etapa, para todos os empregos públicos, será divulgado até 

o dia 16/03/2016. 

 

5.3  Da Segunda Etapa – PROVA DE TÍTULOS 

5.3.1 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada somente aos candidatos aos 

Empregos Públicos de Condutor Socorrista, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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Farmacêutico, Médico e Psicólogo, e terá o total máximo de 11 (onze) pontos, distribuídos 

conforme consta no subitem 5.3.4 e no Anexo III deste Edital. 

5.3.2 Participarão da Segunda Etapa os candidatos aprovados na Primeira Etapa no quantitativo de 

até 03 (três) vezes o número de vagas previstas para cada emprego público /cidade, tanto na 

ampla concorrência como para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme 

descrito no Quadro 1 deste Edital, observada a classificação em ordem decrescente do total de 

pontos obtidos na Primeira Etapa. 

5.3.2.1 Ocorrendo empate na última classificação, nos quantitativos constantes no subitem 

5.3.2, serão convocados para a Segunda Etapa todos os candidatos nessa condição. 

5.3.2.2 A lista dos candidatos classificados para essa etapa será divulgada pela FAUF até o dia 

28/03/2016 no site http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php e não 

haverá convocação individual de candidatos. 

5.3.3 Essa Prova constará de Título de Experiência Profissional (no emprego público pleiteado) e 

Título de Escolaridade, conforme especificados no Anexo III.   

5.3.4 A pontuação máxima dos títulos, por emprego público, é a seguinte: 

 

Emprego Público  
Título de Experiência 

Profissional 

Título de 

Escolaridade 
Total de Pontos 

Condutor-Socorrista 06 05 11 

Técnico em Enfermagem 06 05 11 

Enfermeiro 06 05 11 

Farmacêutico 06 05 11 

Médico 06 05 11 

Psicólogo 06 05 11 

 

5.3.5 Os títulos possíveis de aproveitamento na Prova de Títulos estão especificados, no Anexo III, 

com a respectiva pontuação. 

5.3.6  A análise relativa à Prova de Títulos será feita à luz da documentação apresentada pelo 

candidato e de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

5.3.7 Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente a títulos. 

5.3.8 Todos os títulos deverão ser entregues de uma única vez, não se admitindo complementação, 

inclusão e ou substituição de documentos. 

5.3.9 Não serão aceitos títulos entregues fora do prazo, por fax, por internet ou por qualquer outra 

forma não prevista neste Edital. 

5.3.10 Se o original ou a cópia dos documentos apresentados estiver rasurado, ilegível, danificado, 

sem assinatura da autoridade responsável pelo órgão emissor, ou apresentar outro defeito que a 

invalide ou impeça a análise precisa, não será considerada no cômputo dos pontos.  

5.3.11 O CISREUNO poderá solicitar, no ato da contratação, a apresentação dos documentos 

originais para verificação da autenticidade das cópias. 

5.3.12 Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou complementação), 

por motivo de casamento ou outro estado civil, o candidato deverá enviar, junto com os títulos, 

cópia do documento oficial que comprove a alteração. 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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5.3.13 TÍTULO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

5.3.13.1 A experiência profissional será considerada na Prova de Títulos somente se estiver em 

conformidade com as especificações do Anexo III, de acordo com o emprego público 

pleiteado, e sua pontuação máxima está estabelecida na tabela do subitem 5.3.4. 

5.3.13.2 A comprovação da experiência profissional deverá ser feita por meio dos seguintes 

documentos: 

a) Certidão ou Declaração de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão público em que 

o candidato prestou serviço e assinada pela autoridade competente. A referida 

certidão poderá ser original ou cópia simples e legível. 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias legíveis das páginas 

relativas ao contrato de trabalho (incluindo a página seguinte, mesmo que esteja em 

branco e páginas em que constar ressalvas ou informações sobre o contrato de 

trabalho) e das páginas em que consta a identificação do candidato. Se as cópias das 

citadas páginas da CTPS estiverem incompletas ou ilegíveis, serão desconsideradas 

no cômputo dos pontos. 

c) Contrato de Trabalho/Prestação de Serviços (CPS), expedido pelo órgão em que o 

candidato prestou o serviço, constando o emprego público e a data de início e 

término da prestação de serviço. 

5.3.13.3 Para fins de especificação da natureza do trabalho prestado ou esclarecimento sobre 

algum dado ou informação que constar na Certidão de Tempo de Serviço, na Carteira 

de Trabalho ou no contrato de Prestação de Serviço, o candidato poderá anexar 

Certificado/Declaração, que deverá explicitar o período de trabalho, as atividades 

desenvolvidas no cargo, ser confeccionada em papel timbrado, com identificação 

profissional do signatário. Esses documentos, contudo, não substituirão os citados no 

subitem 5.3.13.2 (alíneas “a”, “b” e “c”), pois serão aceitos apenas como documentos 

complementares e deverão ser emitidos pelo órgão em que o candidato prestou o 

serviço, assinado pela autoridade competente.  

5.3.13.4 Em caso de apresentação de cópia dos documentos citados no subitem 5.3.13.2 (alíneas 

“a”, “b” e “c”), o CISREUNO poderá solicitar, no ato da contratação, a apresentação 

dos documentos originais para verificação da autenticidade das cópias. 

5.3.13.5 Não serão considerados como experiência profissional: estágios, monitorias e trabalhos 

voluntários. 

5.3.13.6 É vedada a soma de tempo de serviço prestado simultaneamente em dois ou mais 

cargos. 

5.3.13.7 O tempo de serviço prestado pelo candidato será contado, na Prova de Títulos, até, no 

máximo, a data de início do recebimento dos títulos (29/03/2016), inclusive. 

 

5.3.14 TÍTULO DE ESCOLARIDADE 

5.3.14.1  A formação acadêmica será considerada na Prova de Títulos somente se estiver em 

conformidade com as especificações do Anexo III, de acordo com o emprego público 

pleiteado, e sua pontuação máxima está estabelecida na tabela do subitem 5.3.4.  
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5.3.14.2 Quando a documentação estiver relacionada a certificados de cursos de capacitação 

profissional ou certificados/diplomas de cursos de pós-graduação em nível de 

especialização, estes deverão ser apresentados mediante cópia - frente e verso, com a 

expressa indicação da carga horária, conforme disposto no Anexo III deste Edital. 

5.3.14.3 As certidões ou declarações de conclusão dos cursos mencionados no Anexo III deste 

Edital referem-se a cursos comprovadamente concluídos, exceto nos casos de 

Residência, onde será aceita se já estiver com 01 ano e meio de programa concluído.  

5.3.14.4 Somente serão aceitas certidões ou declarações de instituição de ensino superior 

legalmente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino. 

Portanto, não serão aceitos certificados emitidos por conselho de classe, já que os 

mesmos não especificam a carga horária e a instituição de ensino. 

5.3.14.5 Os títulos referentes à conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado ou 

de doutorado deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC. Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de 

mestrado e/ou doutorado, deverá apresentar em seu lugar a ata da dissertação e/ou ata 

da defesa de tese, acompanhadas da declaração do coordenador do curso ratificando 

que não há pendências. Para os cursos de especialização, caso o candidato ainda não 

detenha a posse de seu certificado, deverá apresentar em seu lugar comprovante da 

entrega definitiva da monografia já aprovada, acompanhada da declaração do 

coordenador do curso ratificando que não há pendências. 

5.3.14.6  Os diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu obtidos de 

instituições de ensino superior estrangeiras somente serão considerados válidos se 

forem reconhecidos e registrados por universidades brasileiras que possuam cursos de 

pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento, e em nível 

equivalente ou superior ou em área afim, em conformidade com as normas 

estabelecidas na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação e alterações. 

5.3.15 Os documentos para a Prova de Títulos deverão ser enviados no período de 29 a 31 de março 

de 2016, pelos Correios, por meio do serviço de SEDEX (com custos por conta do candidato), 

para o seguinte endereço: Caixa Postal 71 – CEP 36307-970 – São João del-Rei – MG. É 

dispensável o instrumento de procuração. 

5.3.16 Os documentos deverão ser entregues em envelope (tamanho A4), devendo constar, do lado de 

fora do envelope, o nome completo do candidato e a indicação: Prova de Títulos do Processo 

Seletivo Público Simplificado do CISREUNO – Emprego Público: (escrever o nome do 

emprego público/cidade ao qual concorre). Os formulários constantes no Anexo V deverão 

ser anexados, pelo candidato, aos documentos enviados, com uma análise prévia da pontuação 

obtida com os títulos.  

5.3.17 Não poderá conter, em um mesmo envelope, documentos de mais de um candidato. No caso 

dessa ocorrência, os documentos não serão considerados para a Prova de Títulos.  

5.3.18 Os documentos entregues serão de propriedade da FAUF, que lhes dará o destino que julgar 

conveniente, decorridos 60 (sessenta) dias da divulgação do resultado final do Processo 

Seletivo Público Simplificado. 

5.3.19 A FAUF não se responsabilizará por documentos originais que os candidatos, eventualmente, 

deixarem dentro do envelope. 
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5.3.20 O candidato poderá apresentar mais de um título referente à Escolaridade, observados os 

valores máximos para pontuação dispostos no Anexo III deste Edital. Entretanto, para os 

títulos alusivos à Experiência Profissional, o candidato deverá optar pelo código que mais lhe 

beneficie. 

5.3.21 Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital. 

5.3.22 Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada para os candidatos que não entregarem 

seus documentos para a Prova de Títulos. 

5.3.23 Em nenhuma hipótese serão devolvidos aos candidatos os documentos referentes à 

Comprovação do Exercício na Função e aos títulos apresentados.  

5.4. O resultado preliminar da Prova de Títulos será composto de quatro listas, a saber: 

a)  lista de todos os candidatos classificados para a 2ª Etapa, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem de classificação, com as notas da 1ª e 2ª Etapas, além da respectiva 

nota final total;  

b)  lista de todos os candidatos com deficiência classificados para a 2ª Etapa, em ordem 

alfabética, com as notas da 1ª e 2ª Etapas, além da respectiva nota final total, e sua 

classificação entre estes candidatos; 

c)  lista de todos os candidatos classificados para a 2ª Etapa, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem alfabética, com as notas da 1ª e 2ª Etapas, além da respectiva nota 

final total, e sua classificação;  

d)  lista detalhada de todos os candidatos classificados para a 2ª Etapa, inclusive os candidatos 

com deficiência, em ordem de inscrição, com todas as notas das provas e situação no 

Processo Seletivo Público Simplificado, cuja identificação é feita por meio do número da 

inscrição e/ou do documento de identidade, preservando a identidade do candidato.  

5.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, no site 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php, a divulgação do resultado preliminar da 

Prova de Títulos. 

 

6 Da Classificação Final e Homologação 

6.1 Para os empregos públicos que possuem apenas uma etapa, a classificação final dos candidatos 

aos empregos públicos/cidades será elaborada conforme disposto nos subitens 5.2.3.1 e 5.2.3.2 e a 

publicação do resultado final do Processo Seletivo Público Simplificado para esses empregos 

públicos/cidades será juntamente com o resultado final da primeira etapa e será feita em quatro 

listas. 

a)  lista de todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem de classificação, com sua respectiva nota final total;  

b)  lista dos candidatos com deficiência aprovados na Prova Objetiva, em ordem alfabética, 

com sua respectiva nota final total; 

c)  lista de todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem alfabética, com sua respectiva nota final total;  

d)  lista detalhada de todos os candidatos aprovados ou não, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem de inscrição, com todas as notas das provas e situação final no 

Processo Seletivo Público Simplificado, cuja identificação será feita através do número da 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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inscrição e/ou do documento de identidade, preservando a identidade do candidato.  

 

6.2 Para os empregos públicos que possuem duas etapas, a classificação final dos candidatos aos 

empregos públicos/cidades será elaborada na ordem decrescente do total de pontos obtidos nas 

duas etapas, aplicando o disposto no subitem 1.1.2.  

6.3  Para os empregos públicos que possuem duas etapas, em caso de empate no resultado final serão 

utilizados os seguintes critérios para desempate, obedecendo à seguinte ordem, o candidato que: 

a) possuir idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Processo 

Seletivo Público Simplificado, conforme art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso. 

b) obtiver maior pontuação na Segunda Etapa; 

c) obtiver maior pontuação na Primeira Etapa; 

d) obtiver maior pontuação na prova de Conhecimento Específico – Primeira Etapa; 

e) obtiver maior número de pontos no conteúdo de Noções de Procedimentos e Normas do 

SAMU - SUS da prova de Conhecimento Geral – Primeira Etapa; 

f) obtiver maior número de pontos no conteúdo de Língua Portuguesa da prova de 

Conhecimento Geral – Primeira Etapa; 

g) ter exercido a função de jurado, nos termos do Art. 440 da Lei 11.689/08, conforme alínea 

“e” do subitem 5.2.3.2; 

h) persistindo o empate, terá preferência o candidato que for mais velho; 

i) caso ainda persista o empate, far-se-á sorteio a ser agendado pela FAUF, com a presença 

dos candidatos envolvidos. 

6.4 A publicação do resultado final do Processo Seletivo Público Simplificado para os empregos 

públicos/cidades com duas etapas ocorrerá até o dia 03 de maio de 2016 e será feita em quatro 

listas. 

a) lista de todos os candidatos aprovados e convocados para a 2ª Etapa, inclusive os 

candidatos com deficiência, em ordem de classificação, com sua respectiva nota final total; 

b) lista de todos os candidatos com deficiência aprovados e convocados para a 2ª Etapa, em 

ordem alfabética, com sua respectiva nota final total e sua classificação entre estes 

candidatos; 

c) lista de todos os candidatos aprovados e convocados para a 2ª Etapa, inclusive os 

candidatos com deficiência, em ordem alfabética, com sua respectiva nota final total e 

classificação; 

d) lista detalhada de todos os candidatos aprovados ou não, inclusive os candidatos com 

deficiência, em ordem de inscrição, com todas as notas das provas e situação final no 

Processo Seletivo Público Simplificado, cuja identificação será feita através do número da 

inscrição e/ou do documento de identidade, preservando a identidade do candidato. 

6.5  Apurada a classificação, por meio dos resultados finais, o Processo Seletivo Publico Simplificado 

será homologado pelo presidente do CISREUNO. 

 

7 Dos Recursos 



 
 

Página 28 de 31 

 

7.1  Os recursos poderão ser feitos pela internet, no site 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php, obedecidos os prazos estipulados nos 

itens 7.2, 7.3 e 7.4. 

7.1.1 Os recursos interpostos via internet serão em formulário eletrônico próprio, devendo o 

candidato preencher todas as informações solicitadas. 

7.2  Fica assegurado aos candidatos o direito de impugnar os termos do presente Edital até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para o início das inscrições, conforme disposto no subitem 4.1.1 

deste Edital. 

7.3 Fica assegurado aos candidatos o direito de impetrarem recursos para as situações citadas no 

subitem 4.4.9 deste Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o recebimento da notificação 

encaminhada pela FAUF e/ou pelo CISREUNO, com fins de garantir o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

7.4 Caberá interposição de recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação 

do gabarito ou dos resultados, excluindo-se da contagem o dia da divulgação, contra as seguintes 

situações: 

a) elaboração de questões e gabarito das provas objetivas, desde que devidamente 

demonstrado o erro material, inclusive com citação bibliográfica, quando possível, sob 

pena de ser invalidado o recurso; 

b) erros ou omissões na atribuição de pontos das Provas Objetiva e de Títulos; 

c) erros ou omissões na classificação do candidato. 

7.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, no site 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php, a divulgação dos gabaritos e/ou 

resultados, para fazer jus à interposição de recursos. 

7.6  Não serão aceitos recursos coletivos. 

7.7  Na hipótese de alteração do gabarito oficial, por provimento de algum recurso, a prova será 

corrigida de acordo com o novo gabarito. 

7.8 Na hipótese de acontecer alteração em alguma questão da prova em virtude de problemas de 

digitação, a questão não será anulada caso todos os candidatos sejam comunicados dentro do 

período de sigilo, não cabendo recurso para tal. Para tanto, é aconselhável que o candidato só 

preencha o seu cartão de respostas somente após o término do período de sigilo. 

7.8.1  Pequenos erros de digitação, que não comprometam a interpretação da questão, não estão 

abrangidos pelo disposto no caput. 

7.9  Se do exame de algum recurso administrativo ou por decisão judicial resultar anulação de questão 

de prova, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, ainda que estes não 

tenham recorrido ou ingressado em juízo. 

7.10   O recurso interposto em desacordo com o Edital ou fora do prazo estabelecido não será 

considerado. 

7.11 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

7.12 Não será aceito recurso interposto de forma distinta da estipulada no item 7.1, ou, ainda, fora do 

prazo. 

7.13 A Banca Examinadora é soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, manter 

respostas e resultados, dentre outros. 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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7.14 Os resultados da análise dos recursos serão disponibilizados em até 10 (dez) dias úteis após o 

prazo definido nos itens 7.2, 7.3 e 7.4 no site 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php. 

  

8 Da Nomeação dos Candidatos Aprovados 

8.1 Havendo candidatos aprovados, todas as vagas oferecidas serão obrigatoriamente preenchidas 

dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Público Simplificado, observada a condição 

estabelecida no item 8.2. 

8.2 A nomeação dos aprovados no Processo Seletivo Público Simplificado obedecerá à ordem de 

classificação final constante da homologação e estará condicionada ao cronograma de implantação 

do SAMU e ao repasse dos recursos, ambos a serem determinados pela a Secretaria de Estado da 

Saúde de Minas Gerais – SES/MG. 

8.2.1  A nomeação dependerá, ainda, de participação do candidato no Treinamento Introdutório 

que será oferecido pelo CISREUNO, mediante Edital de Convocação específico, a ser 

publicado oportunamente pelo Consórcio. 

8.2.2  O Treinamento Introdutório, conforme previsto na Portaria GM/MS nº 2048, de 5 de 

novembro de 2002, não possui caráter eliminatório, mas necessário para o exercício da 

função e posse. 

8.3 O candidato aprovado, quando nomeado, além de satisfazer as condições legais para contratação 

de emprego público deverá apresentar, no ato da posse, os seguintes documentos, autenticados em 

cartório ou com apresentação dos originais e fotocópias que serão conferidas e autenticadas pelos 

funcionários do CISREUNO. 

8.3.1 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento. 

8.3.2 Fotocópia do Título de Eleitor e comprovação de estar em dia com a Justiça Eleitoral. 

8.3.3 Certificado de Reservista, se do sexo masculino, exceto para os maiores de 46 anos, 

conforme preconiza o disposto no Decreto nº 93670, de 09/12/1986. 

8.3.4 Carteira de Identidade. 

8.3.5 PIS/PASEP. 

8.3.6 Duas fotos 3 x 4 recentes. 

8.3.7 CPF. 

8.3.8 Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão dos cursos exigidos para comprovação 

da escolaridade prevista no Quadro 1 deste Edital e da habilitação respectiva, segundo a 

exigência do respectivo emprego público, exceto para os empregos públicos que possuem 

como exigência o registro no Conselho competente. 

8.3.9 Comprovante de estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão, para os 

candidatos cujos cargos sejam regulados por Conselhos e/ou Órgãos de Classe. 

8.3.10  Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço Médico competente do CISREUNO, ou o 

que por ele tenha sido credenciado para tal fim, atestando que o candidato reúne as 

condições necessárias ao exercício do emprego público para o qual foi aprovado. 

8.3.11  Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio na forma da Lei, bem como 

declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função pública contrário à 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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Constituição Federal. 

8.3.12  Comprovante de residência. 

8.3.13 No caso de brasileiro naturalizado, documento expedido pelo Ministério da Justiça, nos 

termos do Decreto nº 70.391/72, assegurando a equiparação ao candidato português 

nomeado em decorrência de sua aprovação no certame. 

8.3.14  Apresentar certidões criminais da justiça federal e comum que ateste a idoneidade moral e 

social do candidato. 

8.4 O prazo para posse será de 10 (dez) dias, contados da publicação em Jornal de circulação com as 

publicações oficiais do Consórcio. 

8.4.1 Será tornada sem efeito a nomeação do candidato que, por qualquer motivo, não apresentar, no 

prazo da posse, a documentação completa exigida neste item, prazo esse que poderá ser 

prorrogado por igual período mediante solicitação fundamentada do interessado e despacho do 

CISREUNO.  

8.4.2 Não ocorrendo a posse no prazo previsto, a convocação tornar-se-á sem efeito, passando a 

convocação ao candidato imediatamente classificado. 

8.4.3 O exercício da função terá início dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir 

da data da posse.  

 

 

9 Das Disposições Finais 

9.1 À FAUF reserva-se o direito de alterar o horário, o local e a data de realização das provas, 

responsabilizando-se, contudo, pela divulgação, com a devida antecedência. 

9.1.1  Caso no dia da prova surja algum problema não previsto no presente Edital, a FAUF poderá 

atrasar, em parte ou em todos os locais de provas, o início das provas, desde que não 

ultrapasse o período de sigilo e não viole a lisura do processo. 

9.2 Todas as publicações, convocações, avisos e resultados serão afixados no quadro de avisos do 

CISREUNO e publicados no site da FAUF – 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivocisreuno.php, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato fazer os acompanhamentos devidos inerentes ao andamento do Processo Seletivo 

Público Simplificado. 

9.3  As eventuais sugestões bibliográficas constantes do Programa de Provas (Anexo I) deste Edital 

não constituem a única fonte para formulação das questões das provas objetivas, as quais poderão 

basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade exigida para o emprego público.  

9.4 Os candidatos deverão observar as atribuições de cada emprego público, de acordo com o disposto 

no Anexo II, bem como o disposto nos demais Anexos do presente Edital.  

9.5 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, 

começando a correr a partir da data de divulgação, excluindo-se da contagem o dia do começo e 

incluindo-se o do vencimento. 

9.6 O prazo de validade deste Processo Seletivo Público Simplificado, na forma da legislação própria, 

será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, 

por igual período. 

http://www.ufsj.edu.br/fauf/processoseletivosamutriangulodonorte.php
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9.7 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação e/ou notas 

no Processo Seletivo Público Simplificado, valendo, para esse fim, a homologação dos resultados. 

9.7.1  Finalizado o Processo Seletivo Público Simplificado, a FAUF enviará todos os documentos 

referentes a este Edital ao CISREUNO para que este arquive, conforme a Resolução nº 14, de 

24 de outubro de 2001, do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, e durante o prazo 

prescricional previsto no Decreto nº 20.910/31. 

9.7.2  Para qualquer informação após a publicação da homologação dos resultados, o candidato 

deverá solicitá-la ao CISREUNO. 

9.8 O CISREUNO e a FAUF não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas 

referentes a este Processo Seletivo Público Simplificado. 

9.9 Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo Público Simplificado, o candidato declara 

conhecer, aceitar e obedecer plenamente os termos do presente Edital e de possuir os documentos 

comprobatórios das condições nele exigidas. 

9.10 O candidato é obrigado a manter seus dados atualizados junto à FAUF, durante a realização do 

Processo Seletivo Público Simplificado, e, após a divulgação dos resultados, junto ao 

CISREUNO. 

9.11  As informações constantes na ficha de inscrição são de responsabilidade exclusiva do candidato, 

devendo este conferir a exatidão dos dados antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, bem 

como estar munido de toda e qualquer informação relativa ao Processo Seletivo Público 

Simplificado, conforme previsto neste Edital. 

9.12 Outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria do Processo Seletivo Público 

Simplificado, pelo telefone (32) 3373-5502, no horário das 09 às 11h30min e das 14 às 17h, em 

dias úteis. 

9.13 Os casos omissos serão resolvidos pela equipe de Coordenação do Processo Seletivo Público 

Simplificado, composta por representantes da FAUF e do CISREUNO. 

 

Patos de Minas, 04 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

 

MÁRCIO VALERIANO CORRÊA  
Presidente 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da  

Região Ampliada do Noroeste – CISREUNO 
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE  

EMPREGOS PÚBLICOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA DO NOROESTE - CISREUNO –  

EDITAL Nº 001, DE 04/12/2015  

 

 

ANEXO I  

 

PROGRAMA DE PROVAS 

 

 

Fundamental Completo (8ª série) 

 

CONHECIMENTO GERAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Interpretação de diferentes gêneros de texto; 

 Ortografia; 

 Acentuação gráfica;  

 Pontuação; 

 Reconhecimento e uso de: 

- Substantivos  

       - Artigos 

       - Adjetivos  

       - Numerais 

       - Pronomes  

       - Verbos e Advérbios no português padrão. 

 Reconhecimento e uso das Concordâncias nominal e verbal no português padrão; 

 Reconhecimento e uso de Regência verbal no português padrão. 

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Textos de jornais, revistas e de livros didáticos. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2010. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática: texto, reflexão e uso. 

São Paulo: Atual, 2008. 

 PATROCÍNIO, Mauro Ferreira do. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 MARTINS, D. Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia S. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 

2009. 
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NOÇÕES DE PROCEDIMENTOS E NORMAS DO SAMU E SUS 

 

 Princípios, diretrizes e organização do Sistema Único de Saúde.  

 Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508 de 26 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080 

de 19 de setembro de 1990. 

 Lei nº 8.142/1990 - Participação e controle social no SUS.   

 Lei Complementar 141/2012 de 13 de janeiro de 2012.  

 Níveis progressivos de assistência à saúde.   

 Direitos dos usuários do SUS.   

 Decreto Estadual nº 46.449, de 25 de fevereiro de 2014.  

 Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de novembro de 2002.  

 Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011.  

 Portaria GM/MS nº 1.010, de 21 de maio de 2012.  

 Portaria GM/MS nº 1.473, de 18 de julho de 2013. 

 Portaria nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.  

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

EMPREGO PÚBLICO 01 A 21: CONDUTOR SOCORRISTA 

 Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os seguintes tópicos: 

− Sistema Nacional de Trânsito 

− Normas gerais de circulação e conduta 

− Pedestres e condutores de veículos não-motorizados 

− Sinalização de trânsito 

− Veículos 

− Registro de veículos 

− Licenciamento 

− Infrações 

− Penalidades 

− Medidas administrativas 

− Crimes de trânsito 

− Resoluções do CONTRAN 

 Meio ambiente 

 Básico de mecânica veicular 

 Direção defensiva 

 Conhecimentos básicos para o exercício da profissão: 

− Suporte Básico de Vida (SBV): auxílio a equipe de saúde no atendimento ao SBV,  realizando 

medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;  

    −   Imobilizações e transporte de vítimas: auxílio à equipe;  

    − Central de Regulação - Prestação de informações gerais  quando solicitado; estabelecimento de 

contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar quando 

necessário; estabelecimento de contato com hospitais e serviços de saúde de referência a fim 

de colher dados e trocar informações; atendimento às determinações do Médico Regulador. 
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    −  Sistema de Informação em Saúde: Anotação de dados e preenchimento de planilhas e 

formulários específicos do serviço; 

    −   Sistema Único de Saúde; 

    −   Trabalho em equipe. 

  

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 ALMEIDA,  Almari.  Manutenção de Automóveis.  13.  ed.  Rio de  Janeiro:  CIA Gráfica 

Lux, 1999. 

 BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23/09/97 - Brasília: 

DENATRAN, 1999. 

 MEIO AMBIENTE.  Petrópolis: Auriverde, 2000. 

 RANGEL,  Nelici.  Cidadania,  Meio  Ambiente   e  Trânsito  – DM3.  Belo  Horizonte:  

Gráfica Mundial Ltda., 2000. 

 Sites relacionados a “Noção de Meio Ambiente no Trânsito”; 

  DENATRAN – Manual de Direção Defensiva, 2005, pdf 

 Site: www.denatran.gov.br. 

 Manual de Primeiros Socorros – Rio de Janeiro – Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 

 BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

Senado Federal. 1988. p.133-4: Seção II. Da Saúde. 

 BRASIL. Lei no. 8.080.  Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá 

outras providências. Brasília: 19 setembro de 1990. 19 p. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional 

de Humanização. Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como 

eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS/Ministério 

da Saúde, Secretaria-Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 20 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

 BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z. Brasília-DF. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Especializada. Manual instrutivo da rede de atenção às urgências e emergências no Sistema 

Único de Saúde. Brasília: Ed. do Ministério da Saúde, 2013. 84 p. ISBN 978-85-334-1997-1 

 GONZALEZ  M. M.; TIMERNAN S.; GAINOTTO-OLIVEIRA R.; POLASTRI T.F.;, 

CANESIN M.F.; LAGE S. G. et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de 

Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. Arq. Cardiol. 2013,  v. 101, nº 2, supl. 3, 2013. 

 Lei nº 8.142/90 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 

da saúde e dá outras providências. 

 Lei Estadual nº 13.317/99 - Código de Saúde do Estado de Minas Gerais e alterações. 
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Ensino Médio Completo (2º grau) 

 

CONHECIMENTO GERAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Interpretação de diferentes gêneros de texto; 

 Variação linguística no português brasileiro; 

 Acentuação gráfica; 

 Uso do acento grave indicativo de crase; 

 Pontuação; 

 Reconhecimento e uso das Classes de palavras variáveis e invariáveis no português padrão; 

 Reconhecimento e uso das Concordâncias nominal e verbal no português padrão; 

 Reconhecimento e uso de Regência verbal no português padrão; 

 Colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise no português padrão; 

 A frase na norma padrão: períodos simples e composto. 

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Textos de jornais, revistas e de livros didáticos. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 MARTINS, D. Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia S. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 PATROCÍNIO, Mauro Ferreira do. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 2011. 

 

 

NOÇÕES DE PROCEDIMENTOS E NORMAS DO SAMU  SUS 

 

 Princípios, diretrizes e organização do Sistema Único de Saúde.  

 Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508 de 26 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080 

de 19 de setembro de 1990.  

 Lei nº 8.142/1990 - Participação e controle social no SUS.   

 Lei Complementar 141/2012 de 13 de janeiro de 2012.  

 Níveis progressivos de assistência à saúde.   

 Direitos dos usuários do SUS.   

 Decreto Estadual nº 46.449 de 25 de fevereiro de 2014.  

 Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de novembro de 2002.  

 Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011.  

 Portaria GM/MS nº 1.010,de 21 de maio de 2012.  

 Portaria GM/MS nº 1.473, de 18 de julho de 2013. 

 Portaria nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.  
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

EMPREGO PÚBLICO 22 – AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 Atribuições de um técnico de farmácia, Boas práticas de distribuição, armazenamento e 

transporte de medicamentos.  

 Noções de farmacologia: princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos, vias de administração 

de medicamentos, estudo da posologia, reações adversas e interações medicamentosas.  

 Noções de farmacotécnica: conceitos, formas e apresentações farmacêuticas. Formas de 

expressão de concentrações na manipulação farmacêutica. Estabilidade de medicamentos. 

Biossegurança.  

 Legislação: Regulamento de medicamentos genéricos. Medicamentos de controle especial. 

Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.  

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 

 GOMES, M. J. V. M.; REIS, A. M. M. Ciências Farmacêuticas - Uma abordagem em Farmácia 

Hospitalar, São Paulo: Atheneu, 2009. 

 KATZUNG, B. Farmacologia Básica e Clínica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 10
a
 

ED,  2010. 

 PORTARIA nº 344 de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial.  

 REIS, N. B. et al. Manual de boas práticas de distribuição, estocagem e transporte de 

medicamentos, 2 ed., Goiânia, 2000.  

 BRASIL. ANVISA – Resolução RDC nº 135, de 29 de maio de 2003. Aprova o Regulamento 

Técnico para Medicamentos Genéricos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 de jun. de 

2003.  

 BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário 

Oficial da União, 20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 

(Diário Oficial da União, 24 set. 1999)].  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Serviços farmacêuticos [Recurso 

eletrônico], Gestão da Assistência Farmacêutica – Educação a Distância. Universidade Aberta 

do SUS. Florianópolis: UFSC, 2011. 397 p. Disponível em: 

file:///C:/Users/Professores/Downloads/Livro_Modulo_4.pdf 

 

 

EMPREGO PÚBLICO 23 – TÉCNICO DE ADMINISTRATIVO  

 Comunicação: telefone, informações, avisos e determinações relativos à Saúde. 

 Controle operacional de veículos da saúde: requisições, manutenção e controle de escala. 

 Central de Regulação de Urgência. 

 Malha viária e principais vias de acesso de abrangência 

 Noções de Administração Geral: as organizações e sua administração; eficiência e eficácia 

administrativa; o processo administrativo: planejamento, organização, direção e controle; gestão 

de pessoas; gestão de pessoas em saúde e ética profissional.  

 Atendimento ao público: comunicação, postura profissional, relações interpessoais e imagem da 

organização.  

 Organização e gestão de documentos e arquivos.  

../../../../../Professores/Downloads/Livro_Modulo_4.pdf
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 Correspondência e atos oficiais: conceito e princípios da redação oficial; fechos para 

comunicação; tipos de correspondências oficiais e suas especificações.  

 Noções de Administração Financeira e de Materiais.  

 Noções de Administração Pública.  

 Execução de tarefas administrativas com a exigência de complexidade relacionada com o cargo. 

 Execução de atividades respeitadas a competência do Setor e do profissional responsável. 

 Noções Básicas de Informática: Periféricos de entrada e saída de dados, dispositivos de 

armazenamento, conceitos básicos de Vírus: conceito, funcionamento, proteção, mecanismos de 

segurança. 

 Microsoft Windows 7: Barra de tarefas, menus do sistema, área de trabalho, área de 

transferência, programas e aplicativos básicos do Sistema Operacional. Conceitos de arquivos, 

pastas, subpastas e atalhos. Manipulação de pastas e arquivos, compactar e descompactar pastas 

e arquivos. Propriedades de arquivos (nome, tipo, tamanho). Compartilhamento de pastas e 

arquivos. 

 Microsoft Word 2010: Edição e formatação de textos, cabeçalhos, rodapés, parágrafos, divisão 

em colunas, estrutura básica de documentos, formatação de fontes, tabulação, marcadores 

numéricos e marcadores simbólicos, formatação de tabelas, impressão, verificação e correção 

ortográfica, verificação e correção gramatical, numeração de páginas, quebra de seções, índices, 

inserção e formatação de objetos, legendas, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta e 

teclas de atalho. 

 Microsoft Excel 2010: Conceitos: células, linhas, colunas, pastas e gráficos; Elaboração de 

tabelas e gráficos, estrutura básica de planilhas, fórmulas, funções, macros, impressão, 

numeração de páginas, importação de dados externos, classificação, inserção de objetos e 

controle de quebras. 

 Serviços de Internet: Conceitos de Serviços relacionados à Internet, ferramentas de navegação, 

links, conceitos de URL, sites, pesquisa, impressão, ferramentas de correio eletrônico, envio e 

recebimento de e-mails, anexos e conceitos de segurança da informação. 

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 

 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/  

 BRASIL. Manual de redação da presidência da república. Governo do Brasil, DF, 2002. 

Disponível em http://www.presidencia.gov.br/legislacao/  

 CHIAVENATO. Idalberto. Recursos Humanos; O capital humano das organizações. 10ed. Rio 

de Janeiro : Elsevier, 2015. 

 DIAS, Marco Aurélio Pereira. Administração de materiais: uma abordagem logística. 5.ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 528 p. 

 DIVERSOS, autores. Gestão de Pessoas em Saúde. São Paulo : FGV, 2010. 

 FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de materiais e do 

patrimônio. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 310 p. 

 MATIAS-PEREIRA, Jose. Curso de Administração Pública: foco nas instituições e ações 

governamentais. São Paulo : Atlas, 2010. 

 MAZULO, Roseli e LIENDO, Sandra. Secretária: Rotina Gerencial, Habilidades 

Comportamentais e Plano de Carreira, SENAC-Editora, 2010 MEDEIROS, João Bosco e 

HERNANDES, Sonia. Manual da Secretária: técnicas de trabalho. São Paulo : Atlas, 2010. 

 OLIVEIRA. Djalma de Pinho Rebouças. Fundamentos da Administração; conceitos e práticas 

essenciais. São Paulo : Atlas, 2009. 
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 PAES, Libânia Rangel de Alvarenga.  Gestão de Operações em Saúde para Hospitais, Clínicas, 

Consultórios e Serviços de Diagnóstico. São Paulo: Atheneu, 2011. 

 SOBRAL, Felipe e PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2 ed. 

São Paulo : Pearson, 2011. 

 UBERLÂNDIA. Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Uberlândia – Prefeitura de 

Uberlândia. Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Versão Preliminar. Disponível em 

http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/1594.pdf. Acesso em 19/11/2015 

 NORTON, P. - Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997. 

 VELLOSO, Fernando de Castro. - Informática: conceitos básicos. 7ª Ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2004. 

 MANZANO, José Augusto N. G. - Guia Prático de Informática - Terminologia, Microsoft 

Windows 7 - Internet e Segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, 

Microsoft Office PowerPoint 2010 e Microsoft Office Access 2010. 1ª Ed. São Paulo: Érica, 

2011. 

 SILVA, Mário G. da - Informática - Terminologia - Microsoft Windows 7 - Internet - Segurança 

- Microsoft Office Word 2010 - Microsoft Office Excel 2010 - Microsoft Office PowerPoint 2010 

- Microsoft Office Access 2010. 2ª Ed. São Paulo: Érica, 2011. 

 WIRTH, Almir. Utilizando na prática: Internet e redes de computadores. Rio de Janeiro: 

AltaBooks, 2002. 

 

 

 

EMPREGO PÚBLICO DE 24 A 44 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 Conhecimentos básicos para o exercício da profissão:  

 Legislação e organização do Sistema Único de Saúde (SUS)  

 Política Nacional de Atenção às Urgências 

 Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

 Código de Ética e Lei do Exercício Profissional de Enfermagem 

 Atendimento Pré-Hospitalar e Transporte 

 Primeiros Socorros: emergências clínicas, traumáticas e ambientais 

 Suporte básico de vida no adulto e pediatria 

 Princípios éticos nas urgências e emergências 

 Normas de biossegurança 

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada 

em 5 de outubro de 1988.  Brasília. Seção II. Da Saúde. 

 BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, e dá outras providências. Brasília: 1990. 19 p. 

 BRASIL. Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n
o
 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências. Brasilia: 2011. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Especializada. Manual instrutivo da rede de atenção às urgências e emergências no Sistema 

Único de Saúde. Brasília: Ed. do Ministério da Saúde, 2013. 84 p. 
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 BRASIL. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem, e dá outras providências. Brasília: 1986. 

 GONZALEZ M. M.; TIMERNAN S.; GAINOTTO-OLIVEIRA R.; POLASTRI T.F.;, 

CANESIN M.F.; LAGE S. G. et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de 

Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. Arq. Cardiol. 2013, v. 101, nº 2, supl. 3, 2013.  

 KEMPER, Micheline Moreira. Manual de desinfecção e segurança do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência de Santa Catarina. Florianópolis: Coordenação Estadual, 2006.  

 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Aprova a Reformulação do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem. Resolução n. 311, de 8 de fevereiro de 2007. 

 AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques da American Heart Association 

2015.Atualização das diretrizes de RCP e ACE. American Heart Association, 2015. 33p. 

 

 

Superior (3º grau) 

 

CONHECIMENTO GERAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Interpretação de diferentes gêneros de texto; 

 Variação linguística no português brasileiro; 

 Neologia de palavras; 

 Acentuação gráfica; 

 Uso do acento grave indicativo de crase; 

 Pontuação; 

 Conexão textual e frasal; 

 Reconhecimento e uso das Classes de palavras variáveis e invariáveis no português padrão; 

 Reconhecimento e uso das Concordâncias nominal e verbal no português padrão; 

 Reconhecimento e uso das Regências verbal e nominal no português padrão; 

 Análise sintática das orações e de termos da oração. 

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Textos de jornais, revistas e de livros didáticos. 

 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 

2010. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2010. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 MARTINS, D. Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia S. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 PATROCÍNIO, Mauro Ferreira do. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 2011. 
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NOÇÕES DE PROCEDIMENTOS E NORMAS DO SAMU E SUS 

 

 Princípios, diretrizes e organização do Sistema Único de Saúde.  

 Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508 de 26 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080 

de 19 de setembro de 1990.  

 Lei nº 8.142/1990 - Participação e controle social no SUS.   

 Lei Complementar 141/2012 de 13 de janeiro de 2012.  

 Níveis progressivos de assistência à saúde.   

 Direitos dos usuários do SUS.   

 Decreto Estadual nº 46.449 de 25 de fevereiro de 2014.  

 Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de novembro de 2002.  

 Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011.  

 Portaria GM/MS nº 1.010, de 21 de maio de 2012.  

 Portaria GM/MS nº 1.473, de 18 de julho de 2013. 

 Portaria nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.  

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

EMPREGO PÚBLICO DE 45 A 47 - ENFERMEIRO 

 Código de Ética e Lei do Exercício Profissional de Enfermagem 

 Legislação sobre a presença do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar 

 Legislação e organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil 

 Política nacional de atenção às urgências 

 Rede de atenção às urgências e emergências  

 Epidemiologia da parada cardiorrespiratória 

 Suporte básico de vida no adulto e pediatria 

 Suporte avançado de vida em cardiologia no adulto  

 Suporte avançado de vida em pediatria 

 Primeiros Socorros: emergências clínicas, traumáticas e ambientais 

 Atendimento Pré-Hospitalar e Transporte 

 Times de Resposta Rápida e Registro de Parada Cardiorrespiratória 

 Princípios éticos nas urgências e emergências 

 Semiologia e fundamentos de enfermagem 

 Humanização 

 Normas de biossegurança 

 O Processo de Enfermagem e os sistemas de classificação: NANDA – I, NOC, NIC e CIPE 

 Enfermagem baseada em evidências 

 Segurança do paciente 
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SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 BORKI, Anna MargheritaToldi. Enfermagem baseada em evidências. 1.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 365 p.  

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS. 

Brasília: CONASS, 2011. 534 p. (Coleção Para entender a gestão do SUS 2011, 13) 

 BRASIL. Lei no. 8.080. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências. 

Brasília: 19 setembro de 1990. 19 p.  

 BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Especializada. Manual instrutivo da rede de atenção às urgências e emergências no Sistema 

Único de Saúde. Brasília: Ed. do Ministério da Saúde, 2013. 84 p. ISBN 978-85- 334-1997-1  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de 

Humanização. Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo 

norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS / Ministério da Saúde, 

Secretaria-Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2004. 20 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

 Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p. : il. ISBN 978-85-334-2130-1 

 Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências / Ministério da Saúde. – 

3. ed.ampl. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 256 p.: il. – (Série E. Legislação 

de Saúde) ISBN 85-334-1166-9 

 COFEN – Resolução nº311/2007. Aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem.  

 COFEN – Resolução nº 375/2011. Dispõe sobre a presença do Enfermeiro no Atendimento 

Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar, em situações de risco conhecido ou desconhecido.  

 COFEN – Resolução nº 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou 

privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências.  

 Dochterman JM, Bulechek GM. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 5a.ed. 

Porto Alegre: Artmed; 2010. 944p. 

 GONZALEZ M. M.; TIMERNAN S.; GAINOTTO-OLIVEIRA R.; POLASTRI T.F.;, 

CANESIN M.F.; LAGE S. G. et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de 

Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. Arq. Cardiol. 2013, Volume 101, No 2, Supl. 3, Agosto 2013. 

 HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 2007. 99 p. 17ª 

reimpressão. 

 International Council of Nurses (ICN). Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem – CIPE versão 1.0. São Paulo: Algol; 2007 

 JARVIS, Carolyn. Guia de exame físico para enfermagem. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

880 p.  

 Johnson, Marion; Moorhead, Sue; Maas, Meridean L.; Swanson, Elizabeth. Classificação dos 

resultados de enfermagem (NOC). 4a.ed.Elsevier; 2010. 936p. 

 KEMPER, Micheline Moreira. Manual de desinfecção e biosegurança do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência de Santa Catarina. Florianópolis: Coordenação Estadual, 

2006.  
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 Ministério da Saúde (Brasil). Gabinete do Ministro. Portaria MS/GM nº 529, de 1 de abril de 

2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html. 

 NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION. Diagnósticos de 

enfermagem da NANDA: definições e classificação, 2015-2017. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

488p. 

 PESSALACIA Juliana Dias Reis; SOUZA Cristiane Chaves; Mata Luciana Regina Ferreira da; 

CRUZ Gylce Eloisa Cabreira Panitz. Temas atuais no saber em Enfermagem. Curitiba: Editora 

CRV, 2013. 226p. 

 AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques da American Heart Association 2015. 

Atualização das diretrizes de RCP e ACE. American Heart Association, 2015. 33p. 

 

 

EMPREGO PÚBLICO 48 – FARMACÊUTICO  

 Farmacologia Básica e Clínica:  

- Interação Fármaco-receptor;  

- Farmacocinética (absorção, distribuição, biotransformação e excreção);  

- Vias de administração de fármacos;  

- Biodisponibilidade e Bioequivalência;  

- Fatores fisiológicos e patológicos que afetam a resposta farmacológica;  

- Interação Medicamentosa;  

- Farmacoterapia e Mecanismo de ação de fármacos que atuam no Sistema Nervoso, 

Cardiovascular e Renal. 

- Toxicologia Clínica. 

 Princípios de Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância.  

 Assistência e Atenção Farmacêutica: conceitos atuais e a realidade brasileira. 

 Legislação Sanitária e Profissional Pertinente a Farmácia: Código de ética, o Exercício 

Profissional; Lei orgânica do SUS; Política Nacional de Medicamentos; Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica; Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e Medicamentos 

Genéricos; Medicamentos Controlados; Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde; 

Política Nacional de Segurança do Paciente. 

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 CFF, Resolução nº 300, de 30 de janeiro de 1997. Regulamenta o Exercício Profissional em 

Farmácia. 

 CFF, Resolução nº 417, de 29 de setembro de 2004. Regulamenta o Código de Ética da 

Profissão Farmacêutica. 

 CNS, Resolução RDC nº 338, de 06 de Maio de 2004. Aprova a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica. 

 GOMES, M. J. V. M.; REIS, A. M. M. Ciências Farmacêuticas - Uma abordagem em Farmácia 

Hospitalar, São Paulo: Atheneu, 2009. 

 KATZUNG, B. Farmacologia Básica e Clínica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 10
a
 

ED,  2010. 

 LEI 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a 

utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. 

 MARIN, Nelly (Org.). Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Rio de Janeiro: 
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OPAS/OMS, 2003. 

 CAMPOLINA, D. Toxicologia na prática clínica. 1
A
 Ed. Belo Horizonte: Folium, 2001. 

 PORTARIA 3.916 de 30 de outubro de 1998. Regulamenta a Política Nacional de 

Medicamentos.  

 PORTARIA nº 344 de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial. 

 RANG. H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; MOORE, P. K. Farmacologia. 6. ed. Elsevier, 

2006. 

 BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário 

Oficial da União, 20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 

(Diário Oficial da União, 24 set. 1999)].  

 BRASIL. ANVISA – Resolução RDC nº 135, de 29 de maio de 2003. Aprova o Regulamento 

Técnico para Medicamentos Genéricos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 de jun. de 

2003. 

 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2006.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.  

 BRASIL. ANVISA - Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. Série 

Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 1
A  

Ed, 2013. 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Serviços farmacêuticos [Recurso 

eletrônico], Gestão da Assistência Farmacêutica – Educação a Distância. Universidade Aberta 

do SUS. Florianópolis: UFSC, 2011. 397 p. Disponível em: 

file:///C:/Users/Professores/Downloads/Livro_Modulo_4.pdf 

 

EMPREGO PÚBLICO DE 49 A 51 – MÉDICO 

 Abordagem inicial do paciente grave:  

- suporte básico e avançado de vida em cardiologia;  

- ressuscitação cardiorrespiratória e cerebral,  

- insuficiência respiratória aguda e intubação orotraqueal ,  

- doenças neuromusculares e insuficiência respiratória,  

- síndrome do desconforto respiratório agudo,  

- hemorragia alveolar,  

- bradiarritmias,  

- taquicardias,  

- hipotensão, 

- choque,  

- sepse,  

- insuficiência cardíaca congestiva,  

- anafilaxia, pressão intracraniana,  
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- coma,  

- insuficiência renal aguda,  

- hipotermia,  

- hipertermia,  

- afogamento,  

- cardioversão elétrica,  

- distúrbios do equilíbrio ácido-básico,  

- acidente vascular cerebral;  

- intoxicações exógenas agudas;  

- suporte hemodinâmico;  

 - reposição volêmica;  

- drogas vasoativas. 

  Emergências relacionadas ao trauma: 

- cinemática do trauma,  

- traumatismo cranioencefálico,  

- raquimedular,  

- partes moles,  

- abdominal,  

- torácico,  

- genitourinário,  

- anorretal,  

- vascular,  

- fraturas expostas,  

- fraturas de coluna, de membros,  

- trauma na gravidez e no idoso;  

- acidentes com múltiplas vítimas. 

 Injúrias ambientais: 

- queimaduras,  

- acidentes ofídicos,  

- picadas de insetos,  

- aranhas e escorpiões,  

- acidentes provocados por animais aquáticos peçonhentos e traumatizantes.  

 Emergências obstétricas e ginecológicas:  

- parto,  

- pós-parto,  
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- gravidez ectópica,  

- hipertensão,  

- infecções,  

- aborto induzido,  

- sangramento de origem ginecológica;  

- atendimento à vítima de violência sexual. 

 Procedimentos médicos:  

- intubação orotraqueal, máscara laríngea e Combitube;  

- ventilação mecânica;  

- cricotireoidostomia e traqueostomia;  

- cateterização venosa central;  

- dissecção venosa;  

- oxigenioterapia;  

- passagem de sonda vesical de demora e nasogástrica;  

- drenagem torácica; 

- analgesia e sedaçaõ para procedimentos. 

 Emergências cirúrgicas não relacionadas a trauma:  

- disfagia e corpo estranho,  

- hemorragia digestiva,  

- pancreatite aguda,  

- apendicite aguda,  

- colecistite aguda,  

- diverticulite aguda,  

- obstrução intestinal,  

- infecção intra-abdominal e abscesso,  

- perfuração de vísceras;  

- trombose venosa profunda,  

- oclusões arteriais agudas;  

- avaliação de risco pré-operatório. 

 Emergências psiquiátricas: 

- transtornos do humor,  

- transtornos psicóticos,  

- agitação psicomotora,  

- tentativa de suicídio;  

- Abuso de álcool,  
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- opióides,  

- cocaína e derivados,  

- drogas sintéticas.  

 Temas gerais: 

- síncope,  

- vertigem e tontura;  

- crise convulsiva;  

- hipoglicemia e hiperglicemia;  

- hipertensão;  

- cefaléia;  

- hemoptise;  

- derrame pleural;  

- crises de asma,  

- exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica,  

- abscesso pulmonar,  

- tromboembolia pulmonar,  

- infarto agudo do miocárdio; 

- transfusão de hemoderivados; 

- manejo da dor;  

- código de ética médica;  

- risco ocupacional relacionado à exposiçaõ de agentes biológicos em profissionais de saúde ;  

- políticas de Saúde no Brasil;  

- conhecimentos sobre equipamentos de proteçaõ individual - EPIs;  

- reconhecer o uso de equipamentos de segurança e higiene do trabalho . 

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Diretrizes da American Heart Association, 2010. 

 NORMAN E. M.; SCOTT F.; JEFREY P. S. PHTLS - Atendimento pré-hospitalar ao 

traumatizado - 6ª edição 

 GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Elsivier Rio de Janeiro:, 2011.  

 PORTO, C. C. Semiologia Médica. 5aed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 1317p. 

 HERLON SARAIVA MARTINS , H S ; BRANDÃO NETO , R A; SCALABRINI NETO, A; 

VELASCO, I T. Emergências Clínicas - Abordagem Prática - 7a ed, Manole, 2012  

 FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, HAUSER, LONGO, JAMESON E LOSCALZO. 

HARRISON, Medicina Interna. 17a ed. Interamericana, 2009.  

 HIGA, E M S; ATALLAH, A N. Guia de Medicina de Urgência . 2a ed. Manole, 2008 Irwin & 

Rippe - Terapia Intensiva 6a Ediçaõ  
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 BIROLINI; D; ATALLAH, Á N. Atualização Terapêutica de Prado, Ramos e Valle - Urgências 

e Emergências. Artes Medicas, 2012  

 HAFEN, B. Q. Guia de primeiros socorros para estudantes.  7 ed. Manole, 2002. 

 PIRES, M. T. B. Erazo, Manual de urgências em pronto-socorro.  8.ed. Guanabara Koogan, 

2006. 

 NAEMT-National Association of Emergency Medical Technician. Atendimento pré-hospitalar 

ao traumatizado. 6 ed. Elsevier, 2007. 

 BRUNO, P. Enfermagem em pronto-socorro. SENAC Nacional, 2008. 

 TOWNSEND, M. Courtney; SABISTON JR, Daid C.; BEAUCHAMP, Daniel. Tratado de 

Cirurgia. 17. ed. São Paulo: Elsevier, 2005. 2520 p. ISBN 8535215816 

 Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 

 Portaria no 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 

urgências e emergências. 

 Portaria no 2.657/GM/MS, de 16 de novembro de 2004, que estabelece as atribuições das 

centrais de regulaçaõ médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estrutura ção e 

operacionalização das Centrais de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).  

 Portaria no 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atençaõ às 

urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde.  

 

 

EMPREGO PÚBLICO 52 – PSICÓLOGO 

 Ética profissional 

 Avaliação Psicológica e elaboração de documentos escritos 

 Luto e melancolia na clínica Psicanalítica Freudiana 

 Psicopatologia: etiologia, classificação e diagnóstico diferencial dos transtornos psíquicos 

 Transtornos Mentais e do Comportamento Relacionados ao Trabalho  

 Psicologia e Saúde Pública 

 Atuação do Psicólogo em Saúde do trabalhador  

 Regulamentação das ações e serviços de saúde no Brasil 

 Política nacional de atenção às urgências e de humanização na saúde 

 Gestão de pessoas 

 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 ALVES, RF., org. Psicologia da saúde: teoria, intervenção e pesquisa [online]. Campina 

Grande:EDUEPB, 2011. . Disponível em: <http://books.scielo.org>. 
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DF, 19 dez. 1990. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei 8080.pdf>.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.600, DE 7 de julho de 2011. Reformula a Política 

Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único 

de Saúde (SUS). Brasília: MS, 2011.  
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Eixo Norteador das Práticas de Atenção e Gestão em Todas as Instâncias do SUS. 

Brasília: MS, 2004.  

 Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências. Brasília: Editora 

do Ministério da Saúde, 2006.  (Série E. Legislação de Saúde).  

 CAMPOS, Florianita Coelho Braga (Org.) Psicologia e Saúde: repensando práticas. São 

Paulo: Hucitec, 1992.  

 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

Brasília: CFP, 2005. Disponível em: 

<http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/legislacao/codigo_etica>.  

 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 007/2003, de 14 de junho de 2003. 

Brasília, DF, 2003. Disponível em: <http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/>.  

 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Saúde do trabalhador no âmbito da saúde 

pública: referências para atuação do psicólogo. Brasília: CFP/CREPOP, 2008. 
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organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. 

Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago. 1969. v. 14. 

 KAPLAN e SADOCK. Compêndio de Psiquiatria: Porto Alegre, Artes Médicas, 1999. 

 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de 

procedimentos para os serviços de saúde/Organizado por Elizabeth Costa Dias; Colaboradores: 
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE  

EMPREGOS PÚBLICOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA DO NOROESTE - CISREUNO –  

EDITAL Nº 001, DE 04/12/2015  

 

ANEXO II  

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS  

 

EMPREGO PÚBLICO: CONDUTOR-SOCORRISTA 

 atuar na Central de Regulação como controlador de frota e nas Unidades Móveis como 

condutorsocorrista, obedecendo à escala de serviço predeterminada;  

 conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes;  

 atuar como controlador de frota na central de regulação;  

 conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo;  

 estabelecer contato via tablet (ou telefônico) com a Central de Regulação Médica e seguir suas 

orientações;  

 conhecer a malha viária local;  

 conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial 

regional;  

 auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;  

 auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;  

 realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;  

 identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de 

auxiliar a equipe de saúde; participar da troca imediata das unidades móveis caso venha 

apresentar pane mecânica e/ou elétrica, retirar todo e qualquer material, contribuir para 

montagem e desmontagem da unidade quando estas forem enviadas para manutenção ou 

conserto;  

 Apresentar-se no horário, uniformizado e pronto para o serviço;  

 Realizar o check list do veículo e testar todos os equipamento, no que diz respeito à sua 

manutenção básica, combustível, sistemas de ignição, óleo de motor, calibragem dos pneus, etc.;  

 realizar a limpeza da viatura, seus materiais e equipamentos de acordo com os protocolos 

estabelecidos;  

 comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço 

pré- determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do 

plantão deverá se fazer na base; as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser 
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realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, 

e entregue ao Coordenador de Frotas ou seu substituto, com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas; no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a 

responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente;  

 cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo 

de quinze minutos de antecedência;  

 tratar com respeito e coleguismo os outros profissionais, liderando a equipe que lhe for delegada 

com ordem e profissionalismo;  

 utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados 

para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como 

exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;  

 Possuir noções da utilidade dos equipamentos da Unidade Móvel;  

 acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; 

 participar das reuniões convocadas pela coordenação ou direção;  

 participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela chefia imediata e 

NEP;  

 ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra 

os mesmos;  

 entregar, na presença de uma testemunha, pertences do paciente na unidade de destino, fazendo 

identificar o receptor por seu nome, cargo ou função;  

 acatar as deliberações do gerente de logística, dirigir-se imediatamente ao local do chamado, 

quando acionado, guiando ambulância com segurança, respeitando as normas de Legislação 

Básica de Trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias, assim como de direção 

defensiva;  

 possuir conhecimentos geográficos do município e saber manusear mapas no sentido de 

encontrar o mais rápido possível os locais dos chamados;  

 ser capaz de reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base via radio, telefone ou tablet, 

descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência;  

 executar manobras técnicas que visem à manutenção básica da vida até a chegada de equipe de 

atendimento completa do SAMU; 

 auxiliar a equipe de médico e enfermagem no atendimento aos pacientes no local da ocorrência;  

 realizar transporte de pacientes em macas, pranchas e similares, segundo técnicas específicas, 

do local da ocorrência para dentro de ambulâncias e destas para os Hospitais; 

 zelar pelos equipamentos existentes nas unidades móveis, bem como auxiliar a limpeza dos 

materiais;  

 zelar pela limpeza das viaturas, interna e externamente, considerando aspectos básicos de 

higiene e biossegurança;  

 realizar a checagem da ambulância quanto ao funcionamento adequado do veículo, 

comunicando à chefia de frota qualquer necessidade de manutenção do mesmo;  
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 realizar check-list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do plantão, 

juntamente com a equipe, anotando e comunicando à chefia de frota a falta ou problemas com 

os mesmos;  

 manter contato direto com o controlador de frota, informando no início do plantão a equipe que 

comporá a unidade naquele turno e a movimentação da ambulância a todo instante através dos 

“Js”; 

 não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja 

transmitido o plantão; 

 registrar todas as intercorrência do plantão no Livro de Intercorrências do Condutor;  

 ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a re-certificação 

periódica.  

 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 

 controlar o estoque, organizar, repor medicamentos e demais rotinas da função;  

 cumprir as normas estabelecidas pela vigilância sanitária;  

 participar de cursos direcionados a categoria, promovidos pelo NEP;  

 promover o recebimento, a conferência e a verificação dos medicamentos quanto à 

especificação, quantidade e qualidade;  

 dispensar, mediante receituário especial, as drogas e medicamentos considerados psicotrópicos e 

entorpecentes, de acordo com a legislação sanitária em vigor;  

 exercem funções correlatas para a qual tenham aptidão intelectual compatível com seu grau de 

instrução e com a classificação brasileira de ocupação – CBO. 

 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO DE ADMINISTRATIVO  

 digitar seguindo as rotinas estabelecidas todo tipo de memorando e ofícios, encaminhando-os 

para onde for necessário, respeitando os prazos estabelecidos;  

 receber e organizar correspondências ofícios, informes entregues ao serviço, separando-os 

arquivando os por ordem, natureza, e observando a urgência de cada necessidade, informando 

ao coordenador sobre a mesma; 

 acompanhar o registro diário da frequência dos funcionários, auxiliando a confecção das folhas 

de frequência;  

 encaminhar convocação de reuniões;  
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 organizar agenda do serviço, marcando reuniões e entrando em contato telefônico para 

convocação de plantonistas, atender solicitações dos diversos setores envolvidos no sistema, 

assim como outros serviços;  

 contribuir com a coordenação na organização dos processos de trabalho (organização de 

impressos, memorandos, fichas funcionais, etc.) quando solicitado;  

 cumprir com pontualidade seus horários de chegada e saída ao serviço;  

 manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e cursos para 

especialização, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos 

equipamentos a sua disposição; 

 acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;  

 participar das reuniões convocadas;  

 participar das comissões de estudo e de trabalho quando requisitado pela direção técnica;  

 ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra 

os mesmos; 

 acatar as deliberações da direção técnica;  

 ler e arquivar o diário oficial do estado, comunicando ao coordenador e à equipe as informações 

relevantes ao serviço e à população. 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na 

ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos;  

 realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da Unidade Móvel, 

seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e Mochilas de Atendimento em 

perfeito estado de conservação e assepsia;  

 estabelecer contato via tablet (ou telefônico) com a Central de Regulação Médica e seguir suas 

orientações; 

 conhecer a estrutura de saúde local;  

 conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial 

local;  

 realizar gestos básicos de suporte à vida, conforme orientação da regulação médica;  

 auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;  

 realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;  

 identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de 

auxiliar a equipe de saúde;  

 comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço 

pré- determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do 

plantão deverá se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência 
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por mais de uma hora além da escala, o profissional poderá solicitar a substituição no local do 

atendimento; as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante 

preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao 

Coordenador de Enfermagem, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; no caso de não 

haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional 

que estava escalado originalmente;  

 cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo 

de quinze minutos de antecedência;  

 tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e 

Motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo;  

 utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados 

para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como 

exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;  

 dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;  

 acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;  

 participar das reuniões convocadas;  

 participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção técnica;  

 ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra 

os mesmos; 

 manter a Unidade de Suporte Básico e a sede do operacional em condições de operacionalidade, 

provendo-a de materiais e recursos necessários a fim de garantir o bom atendimento das 

ocorrências;  

 controlar os materiais esterilizados e de consumo, bem como os medicamentos e soros, 

solicitando reposição ou troca quando necessário, ao enfermeiro de plantão;  

 comunicar ao enfermeiro de plantão e ao médico regulador as condições de operacionalidade da 

Unidade de Suporte Básico;  

 utilizar e fazer usar equipamentos de proteção individual;  

 entregar o paciente ao hospital designado pelo médico regulador, informando ao médico e 

equipe de enfermagem de plantão o atendimento prestado, solicitando do médico seu nome 

completo, CRM e assinatura na ficha de atendimento da Unidade de Suporte Básico;  

 acondicionar o lixo em sacos plásticos identificados como lixo hospitalar e dar-lhes destinos 

apropriados (hospital, expurgo da unidade de saúde), bem como materiais perfuro-cortantes em 

recipientes apropriados;  

 comunicar ao enfermeiro de plantão quando da necessidade da permanência de materiais 

juntamente com o paciente nas unidades de saúde e, fazer a sua recuperação posteriormente; 

 preencher a ficha de atendimento da Unidade de Suporte Básico corretamente e por completo;  

 acatar as deliberações da direção técnica;  

 participar da formação inicial e dos Cursos de Educação Continuada oferecidos pelo NEP;  
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 participar da troca imediata das unidades móveis caso venha apresentar pane mecânica e/ou 

elétrica, retirar todo e qualquer material, repor a unidade quando estas forem enviadas para 

manutenção ou conserto;  

 solicitar recarga de oxigênio sempre que necessário;  

 realizar a limpeza da viatura, seus materiais e equipamentos de acordo com os protocolos 

estabelecidos;  

 realizar a reposição de equipamentos, medicamentos e materiais na unidade móvel;  

 entregar pertences do paciente na unidade de destino, fazendo-se identificar o receptor por seu 

nome, cargo ou função;  

 conferir diariamente os materiais retidos nas Instituições, zelando pela manutenção dos 

materiais e equipamentos de uso dos profissionais nos atendimentos nas unidades Móveis 

através da conferência do Livro de Protocolos de Materiais retidos;  

 ser responsável pelo preenchimento da FAPH quando em atendimento, assinando, carimbando e 

repassando o caso para o médico da unidade receptora;  

 participar da troca imediata das unidades móveis caso venha apresentar pane mecânica e/ou 

elétrica, retirar todo e qualquer material, repor a unidade quando estas forem enviadas para 

manutenção ou conserto;  

 manter atualizado e apresentar no setor competente o registro profissional no COREN, com 

jurisdição na área onde ocorra o exercício.  

 ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a re-certificação 

periódica. 

 

 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: ENFERMEIRO 

 supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar 

Móvel e durante o plantão;  

 supervisionar a reposição, manutenção de equipamentos, limpeza e desinfecção das 

ambulâncias, após cada ocorrência;  

 cumprir ordens e instruções do serviço;  

 executar prescrições médicas por telemedicina;  

 prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco 

de morte, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões 

imediatas; 

 executar com presteza, zelo, interesse e atenção às tarefas sobre sua responsabilidade;  

 prestar a assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nato;  
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 manter uma conduta pessoal e profissional de acordo com a sua função e com a Entidade pela 

qual trabalha;  

 realizar partos súbitos sem distocia;  

 participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, 

particularmente nos programas de Educação Continuada;  

 promover controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; obedecer à 

Lei do Exercício Profissional e ao Código de Ética de Enfermagem;  

 conhecer equipamentos e realizar manobras de salvamento conforme capacitação;  

 comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço 

pré- determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; nas eventuais trocas de 

plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um 

formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao Coordenador de Enfermagem, com 

antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; no caso de não haver troca oficial de plantão por 

opção das duas partes, a responsabilidade é do membro do corpo clínico que estava escalado 

originalmente;  

 participar da troca imediata das unidades móveis caso venha apresentar pane mecânica e/ou 

elétrica, retirar todo e qualquer material, repor a unidade quando estas forem enviadas para 

manutenção ou conserto;  

 solicitar recarga de oxigênio sempre que necessário;  

 realizar a limpeza da viatura, seus materiais e equipamentos de acordo com os protocolos 

estabelecidos;  

 realizar a reposição de equipamentos, medicamentos e materiais na unidade móvel;  

 cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo 

de quinze minutos de antecedência;  

 tratar com respeito e coleguismo os outros Enfermeiros, Médicos, Técnicos em Enfermagem e 

Condutor-Socorrista, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo;  

 utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados 

para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como 

exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;  

 comunicar á chefia imediata sua falta no prazo mínimo de 24 horas para que seja coberta;  

 Dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;  

 respeitar as normas e rotinas de trabalho na Instituição;  

 realizar check-list diário no início de seu turno de trabalho, deixando a Unidade Móvel em 

relação a equipamentos e medicações em perfeito estado de utilização assim como preservando 

o asseio e limpeza da unidade, devendo relatar qualquer intercorrência imediatamente à chefia 

imediata;  

 acatar e respeitar as rotinas de serviço estabelecidas;  

 participar das reuniões convocadas pela direção e pelos facilitadores de base;  

 participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção técnica;  
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 ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra 

os mesmos;  

 acatar as deliberações da direção técnica;  

 participar da formação inicial e dos Cursos de Educação Continuada oferecidos pelo NEP;  

 prestar assistência de enfermagem nas unidades de Suporte Avançado, conforme protocolo 

existente;  

 supervisionar e ser co-responsável pelo correto preenchimento das fichas de atendimento, de 

acordo com normas estabelecidas;  

 fazer cumprir as decisões do médico regulador;  

 em casos de acidente com múltiplas vítimas, cabe ao enfermeiro liderar e conduzir as equipes no 

atendimento na impossibilidade ou ausência do médico;  

 checar os equipamentos de forma sistematizada, no que diz respeito ao seu funcionamento, uso, 

limpeza, desinfecção, acondicionamento e manutenção, conforme manual de normas e 

procedimentos do equipamento e de enfermagem;  

 controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos da unidade, assumindo, juntamente com 

os demais membros da equipe a responsabilidade pelos mesmos durante seu turno de trabalho;  

 controlar o uso e reposição de psicotrópicos e entorpecentes nas viaturas e direcionar ao 

Farmacêutico responsável;  

 registrar todas as ocorrências assistenciais e administrativas em livro próprio; tratar de forma 

respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissionais das unidades de saúde, 

acompanhantes e, sobretudo, os pacientes;  

 não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele seja 

transmitido o plantão;  

 respeitar o horário de trabalho, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a 

passagem de plantão e intercorrências; esta por sua vez deverá ser feita dentro da unidade na 

presença do enfermeiro do turno anterior;  

 participar das reuniões técnico-administrativas quando necessários para discussão de problemas 

gerais e específicos da sua equipe de trabalho;  

 participar, sempre que solicitado, dos treinamentos e simulados;  

 realizar check-list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do plantão, 

juntamente com o médico e o condutor-socorrista, anotando e comunicando à Coordenação de 

Enfermagem a falta ou problemas com os mesmos;  

 entregar pertences do paciente na unidade de destino, fazendo-se identificar o receptor por seu 

nome, cargo ou função;  

 conferir diariamente os materiais retidos nas Instituições, zelando pela manutenção dos 

materiais e equipamentos de uso dos profissionais nos atendimentos nas unidades Móveis 

através da conferência do Livro de Protocolos de Materiais retidos nas trocas de plantão 

padronizado a USA para este recolhimento;  
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 realizar a limpeza, desinfecção e encaminhamento dos materiais para a esterilização, mantendo 

sempre a organização do expurgo;  

 manter assíduo com as obrigações do exercício profissional e manter sempre consigo a carteira 

do Conselho e a legalidade no Registro profissional no COREN, com jurisdição na área onde 

ocorra o exercício;  

 ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação 

periódica. 

 

EMPREGO PÚBLICO: FARMACÊUTICO 

 prestar assistência farmacêutica;  

 promover a fármaco-vigilância;  

 cumprir as normas estabelecidas pela vigilância sanitária;  

 participar de cursos direcionados a categoria, promovidos pelo NEP;  

 gerenciar o ciclo de assistência farmacêutica de insumos destinados ao SAMU, bem como 

outras atividades, no âmbito do SAMU da Macrorregião Noroeste e nos termos da legislação 

vigente; 

 promover o recebimento, a conferência e a verificação dos medicamentos quanto à 

especificação, quantidade, qualidade;  

 proceder ao controle de qualidade dos produtos adquiridos da indústria farmacêutica;  

 fiscalizar o armazenamento dos medicamentos;  

 realizar o controle de validade dos medicamentos, solicitando a devolução de medicamentos 

com proximidade do prazo de expiração à Comissão de Assistência Farmacêutica – CAF;  

 controlar o estoque, médias de saída e faltas para auxiliar o processo de aquisição e assim dar 

continuidade ao abastecimento da rede;  

 proceder ao controle dos resíduos, objetivando sua destinação correta e específica para 

segregação e armazenamento, conforme a legislação vigente;  

 dispensar, mediante receituário especial, as drogas e medicamentos considerados psicotrópicos e 

entorpecentes, de acordo com a legislação sanitária em vigor;  

 promover a distribuição dos medicamentos para toda a rede do SAMU, buscando o ajuste das 

quantidades solicitadas a fim de evitar o desperdício, bem como fazer o remanejo de 

medicamentos entre as unidades, quando necessário;  

 analisar e instruir expedientes;  

 coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatísticas da distribuição dos medicamentos;  

 participar de reuniões para planejamento das atividades operacionais;  

 executar outras atribuições correlatas.  
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 ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação 

periódica 

 

EMPREGO PÚBLICO: MÉDICO 

 realizar a Regulação Médica dos chamados de urgência;  

 realizar a Regulação Médica dos pedidos de transferência de pacientes graves;  

 acionar a resposta adequada;  

 acompanhar através da Central de Regulação da boa execução do atendimento de urgência;  

 dar o apoio logístico ao médico interventor;  

 preparar as Unidades de Saúde de destino, conforme os protocolos próprios do serviço e do 

Sistema de Urgência;  

 conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial 

regional, inclusive os integrados à rede de atendimento das urgências e emergências;  

 evitar ausentar-se da Sala de Regulação salvo por necessidades fisiológicas e para alimentação, 

desde que garantido o atendimento regular por outros profissionais;  

 ser o responsável pelo plantão e acionar o Coordenador Médico, quando necessário;  

 zelar para que o serviço mantenha um tempo resposta menor possível, respeitando e as questões 

de segurança e viabilidade operacional;  

 receber todos os telefonemas endereçados ao 192, depois de passados pelo TARM, conforme 

descrito em Protocolo Técnico da Central de Regulação;  

 ser o responsável pela equipe nos casos de atendimento em USA e USB medicalizada durante o 

atendimento;  

 ser responsável pelo atendimento e procedimentos médicos, respeitando as questões de 

segurança orientadas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, no local do atendimento em via 

pública;  

 realizar a limpeza, desinfecção e encaminhamento dos materiais para a esterilização, mantendo 

sempre a organização do expurgo;  

 permanecer, seguindo escala de plantão determinada pelo Coordenador Médico na Central de 

Regulação, recebendo todas as solicitações de transporte através dos chamados telefônicos 

transmitidos pelo Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM) após devida caracterização e 

identificação;  

 estimar a gravidade do caso em função das informações passadas pelo solicitante;  

 desencadear as respostas abaixo se baseando na gravidade estimada: 

 orientação ou aconselhamento;  

 envio de ambulância e equipe adaptadas ao nível de complexidade do caso, até o local da 

ocorrência;  

 acionamento de múltiplos meios internos ou externos (Polícia, Corpo de Bombeiros, etc.);  
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 respeitar o horário de trabalho, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a 

passagem de plantão e intercorrências;  

 manter-se atualizado, frequentando os Cursos de Educação Continuada e congressos da área, 

direcionados pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), assim como dominar o 

conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos;  

 não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja 

transmitido o plantão;  

 ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação 

periódica; 

 seguir as orientações do médico regulador quanto ao local de destino do paciente e outras 

questões relativas às ocorrências;  

 ser responsável pela equipe que for designada para acompanhá-lo, dando apoio e orientação à 

mesma, tratando com respeito todos os membros da mesma assim como pacientes, eventuais 

acompanhantes e população presente; 

 comunicar-se com a Central de Regulação passando a situação encontrada no local para o 

médico regulador;  

 identificar-se imediatamente ao chegar no local da ocorrência como médico responsável pela 

equipe perante o paciente, familiares, transeuntes ou equipes de Corpo de Bombeiros ou 

Policiais presentes, dirigindo-se aos mesmos com respeito, procurando manter a calma no local 

e obtendo as informações necessárias;  

 avaliar clinicamente o paciente no próprio local, respeitando as questões de segurança, 

determinadas pelos Bombeiros ou Defesa Civil e já iniciar com todas as medidas necessárias 

para a manutenção da vida deste paciente, afim de que possa ser transportado com a maior 

segurança e estabilidade possível, salvo em situações de risco;  

 comunicar-se, após a estabilização inicial do paciente, com a Central de Regulação 

preferencialmente via tablet ou outro meio de comunicação alternativo, ou por telefone celular 

quando estiver em área de sombra, informando ao médico regulador sobre o estado do paciente 

e as condutas tomadas. O médico regulador deverá então orientá-lo sobre o destino do paciente;  

 respeitar o horário de trabalho, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a 

passagem de plantão e intercorrências. Esta por sua vez, deverá ser feita dentro da unidade na 

presença do médico intervencionista do turno anterior;  

 realizar check-list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do plantão, 

juntamente com o condutor-socorrista e enfermeiro, anotando e comunicando à Coordenação a 

falta ou problemas com os mesmos;  

 entregar pertences do paciente na unidade de destino, fazendo-se identificar oreceptor por seu 

nome, cargo ou função;  

 não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja 

transmitido o plantão;  
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 ser responsável pelo preenchimento da FAPH quando em atendimento, assinando, carimbando e 

repassando o caso para o médico da unidade receptora;  

 manter-se atualizado, freqüentando os Cursos de Educação Continuada e congressos da área, 

direcionados pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), assim como dominar o 

conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; 

 ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação 

periódica. 

 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: PSICÓLOGO 

 definir e analisar perfis profissionais para subsidiar os processos de gestão de pessoas e de ação 

educativa; 

 atuar como facilitador de processos de grupo e de intervenção psicossocial;  

 ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação 

periódica;  

 elaborar, propor e implementar instrumentos de avaliação de desempenho dos empregados;  

 planejar, acompanhar e avaliar o processo de gestão do desempenho e do encarreiramento dos 

empregados;  

 atuar, no âmbito de sua competência, nos processos de recrutamento, seleção, desligamento e 

preparação para aposentadoria;  

 participar de equipe multiprofissional nos processos de gestão de pessoas, de saúde, de 

qualidade de vida no trabalho e de educação corporativa;  

 desenvolver e conduzir levantamento de necessidade de capacitação, formação e pesquisa no 

processo de educação corporativa;  

 desenvolver, conduzir e avaliar programas de educação corporativa; mapear competências e 

desenvolver trilhas de programas de educação corporativa;  

 promover estudos, elaborar e aplicar instrumentos para levantamento da percepção dos 

empregados sobre a organização do trabalho e as relações socioprofissionais;  

 desenvolver processos, programas e ações sobre a organização do trabalho e as relações 

socioprofissionais;  

 e desenvolver, implementar, executar, acompanhar e avaliar programas, ações e campanhas para 

promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho; 

 suprir, quando necessário e de acordo com as necessidades do Consórcio, as folgas legais e 

ausência de empregados que cumpram a mesma função;  

 oferecer escuta psicológica, acolhimento e aconselhamento aos profissionais do CISREUNO. 
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE  

EMPREGOS PÚBLICOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA DO NOROESTE - CISREUNO –  

EDITAL Nº 001, DE 04/12/2015  

 

ANEXO III 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS 

 

EMPREGO PÚBLICO: CONDUTOR SOCORRISTA 

CÓDIGO TÍTULOS 
PONTUAÇÃO 

POR 
TÍTULO/MÊS 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

TÍTULOS/MESES 

PONTUAÇÂO 
MÁXIMA 

 1.        ESCOLARIDADE 

1.01 Curso específico de direção defensiva, com 
carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas 1,00 01 1,00 

1.02 Curso de capacitação em pré-hospitalar ou 
resgate com carga horária mínima de 16 
(dezesseis) horas. 

1,00 01 1,00 

.03 Curso específico de BLS – Suporte Básica de 
Vida, com carga horária mínima de 8 (oito) 
horas 

1,50 01 1,50 

1.04 Curso específico de PHTLS – Suporte de Vida 
no Trauma em Pré-Hospitalar –, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 

1,50 01 1,50 

1.05 Curso específico de Conhecimentos Básicos 
de Informática, com carga horária mínima de 
40 (quarenta) horas. 

0,50 01 0,50 

1.06 Curso de urgência/emergência com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.  

1,00 01 1,00 

 2.        EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 Tempo de Serviço em SAMU, na atividade de 
Condutor-Socorrista (mês completo 
trabalhado). 

0,10 60 6,00 

2.02 Tempo de Serviço em empresa de 
Atendimento Médico Pré-hospitalar (UTI 
Móvel), na atividade de Condutor-Socorrista 
(mês completo trabalhado). 

0,07 60 4,20 

2.03 Tempo de Serviço em Corpo de Bombeiros 
ou Polícias, na atividade de Condutor-
Socorrista. (mês completo trabalhado). 

0,05 60 3,00 

2.04 Tempo de Serviço como Motorista hospitalar 
(mês completo trabalhado). 0,05 60 3,00 

 
Obs.:   

 Serão pontuados somente cursos concluídos a partir de 1990; 
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 Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos acima citados, não sendo pontuadas 
disciplinas inerentes aos mesmos;  

 Os Certificados de Conhecimentos Básicos em Informática, com carga horária superior a 40 horas, serão 
pontuados somente uma vez; 

 Certificados referentes ao Curso de Condutor de Veículos de Emergência – CVE – não serão pontuados, visto 
que é considerado como requisito do cargo.  

 Participações em eventos não serão pontuadas; 

 O tempo de serviço prestado no Corpo de Bombeiros e Polícias deverá vir acompanhado de Declaração 
explicitando as atividades desempenhadas, bem como o período das mesmas. 

 Será pontuada a experiência profissional somente em um dos códigos referentes ao tempo de serviço, 
devendo o(a) candidato(a) optar pelo código que mais lhe beneficie.  
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EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

CÓDIGO TÍTULOS PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/MÊS 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

TÍTULOS/MESES 

PONTUAÇÂO 
MÁXIMA 

 1.          ESCOLARIDADE 

1.01 Curso específico de TLSN - Suporte de Vida 
no Trauma para Enfermeiros, com carga 
horária mínima de 16 horas. 

1,50 01 1,50 

1.02 Cursos de capacitação em pré-hospitalar ou 
resgate com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas  

1,00 01 1,00 

1.03 Curso específico de PHTLS – Suporte de Vida 
no Trauma em Pré-Hospitalar –, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 

1,50 01 1,50 

1.04 Curso de atualização em 
urgência/emergência com carga mínima de 20 
(vinte) horas. 

0,75 02 1,50 

 2.          EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 Tempo de Serviço em SAMU como Técnico 
em Enfermagem (mês completo trabalhado). 

0,10 60 6,00 

2.02 Tempo de Serviço como Técnico em 
Enfermagem em unidades de 
urgência/emergência (a exemplo das UPA`s, 
Pronto Socorro e UTI) e Unidade Móvel de 
urgência/emergência (mês completo 
trabalhado). 

0,07 60 4,20 

2.03 Tempo de Serviço no exercício da profissão 
como Técnico em Enfermagem. (mês 
completo trabalhado).  

0,05 60 3,00 

Obs.:   

 Serão pontuados somente cursos concluídos a partir de 1990; 

 Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos acima citados, não sendo pontuadas 
disciplinas inerentes aos mesmos;  

 Participações em eventos não serão pontuadas; 

 Será pontuada a experiência profissional somente em um dos códigos referentes ao tempo de serviço, 
devendo o(a) candidato(a) optar pelo código que mais lhe beneficie.  

 Tempo de Serviço como Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias e Auxiliar de Enfermagem, dentre 
outras, não serão pontuadas como Experiência Profissional. 
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EMPREGO PÚBLICO: ENFERMEIRO 

 

CÓDIGO TÍTULOS PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/MÊS 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

TÍTULOS/MESES 

PONTUAÇÂO 
MÁXIMA 

 1.           ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado nas seguintes áreas: 
Urgência/Emergência, Obstetrícia, Pediatria, 
Cirurgia, Cardiologia, Pneumologia, Terapia 
Intensiva e PSF. 

5,00 01 5,00 

1.02 Curso de Doutorado em outras áreas 
2,50 01 2,50 

1.03 Curso de Mestrado nas seguintes áreas: 
Urgência/Emergência, Obstetrícia, Pediatria, 
Cirurgia, Cardiologia, Pneumologia, Terapia 
Intensiva e PSF 

4,00 01 4,00 

1.04 Curso de Mestrado em outras áreas 
2,00 01 2,00 

1.05 Curso de Especialização ou Residência nas 
seguintes áreas: Urgência/Emergência, 
Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia, Cardiologia, 
Pneumologia, Terapia Intensiva e PSF. 

3,00 01 3,00 

1.06 Curso de Especialização em outras áreas 
1,50 01 1,50 

1.07 Cursos de capacitação em Pré-hospitalar ou 
resgate com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas.  

1,00 01 1,00 

1.08 Curso específico de TLSN - Suporte de Vida 
no Trauma para Enfermeiros, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 

1,50 01 1,50 

1.09 Curso específico de ACLS – Suporte 
Avançado de Vida em Cardiologia, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 

1,50 01 1,50 

1.10 Curso específico de PHTLS – Suporte de Vida 
no Trauma  em  Pré-Hospitalar –, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 

1,50 01 1,50 

1.11 Curso específico de PALS – Suporte 
Avançado de Vida em Pediatria –, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis horas). 

1,50 01 1,50 

1.12 Cursos atualização em urgência/emergência 
com carga mínima de 20 (vinte) horas. 

0,75 02 1,50 

 2.          EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 Tempo de Serviço como Enfermeiro em 
SAMU (mês completo trabalhado). 0,10 60 6,00 

2.02 Tempo de Serviço como Enfermeiro em 
unidades de urgência/emergência (a exemplo 
das UPA`s, Pronto Socorro e UTI) e Unidade 
Móvel de urgência/emergência (mês completo 
trabalhado). 

0,07 60 4,20 

2.03 Tempo de Serviço no exercício da profissão 0,05 60 3,00 
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como Enfermeiro. (mês completo trabalhado). 

Obs.:   

 Serão pontuados somente cursos concluídos a partir de 1990; 

 Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos acima citados, não sendo pontuadas 
disciplinas inerentes ao mesmo;   

 Participações em eventos não serão pontuadas; 

 Quanto à residência, somente será aceita se concluída ou com 01 ano e meio de programa concluído. 

 Não será pontuado como Experiência Profissional o tempo de residência; 

 Será pontuada a experiência profissional somente em um dos códigos referentes ao tempo de serviço, 
devendo o(a) candidato(a) optar pelo código que mais lhe beneficie.  
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EMPREGO PÚBLICO: FARMACÊUTICO 

CÓDIGO TÍTULOS PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/MÊS 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

TÍTULOS/MESES 

PONTUAÇÂO 
MÁXIMA 

 1.           ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado nas seguintes áreas: 
Urgência/Emergência, Obstetrícia, Pediatria, 
Cirurgia, Cardiologia, Pneumologia, Terapia 
Intensiva e PSF. 

5,00 01 5,00 

1.02 Curso de Doutorado em outras áreas 
2,50 01 2,50 

1.03 Curso de Mestrado nas seguintes áreas: 
Urgência/Emergência, Obstetrícia, Pediatria, 
Cirurgia, Cardiologia, Pneumologia, Terapia 
Intensiva e PSF 

4,00 01 4,00 

1.04 Curso de Mestrado em outras áreas 
2,00 01 2,00 

1.05 Curso de Especialização ou Residência nas 
seguintes áreas: Urgência/Emergência, 
Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia, Cardiologia, 
Pneumologia, Terapia Intensiva e PSF. 

3,00 01 3,00 

1.06 Curso de Especialização em outras áreas 
1,50 01 1,50 

1.07 Cursos de capacitação em Pré-hospitalar ou 
resgate com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas  

1,00 01 1,00 

1.08 Curso Básico Conhecimentos em Informática 
com carga horária mínima de 40 (quarenta) 
horas. 

0,50 01 0,50 

 2.          EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 Tempo de Serviço como Farmacêutico em 
SAMU (mês completo trabalhado). 0,10 60 6,00 

2.02 Tempo de Serviço como Farmacêutico em 
unidades de urgência/emergência (a exemplo 
das UPA`s, Pronto Socorro e UTI) e Unidade 
Móvel de urgência/emergência (mês completo 
trabalhado). 

0,07 60 4,20 

2.03 Tempo de Serviço no exercício da profissão 
como Farmacêutico. (mês completo 
trabalhado). 

0,05 60 3,00 

Obs.:   

 Serão pontuados somente cursos concluídos a partir de 1990; 

 Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos acima citados, não sendo pontuadas 
disciplinas inerentes ao mesmo;   

 Participações em eventos não serão pontuadas; 

 Quanto à residência, somente será aceita se concluída ou com 01 anos e meio de programa concluído. 

 Não será pontuado como Experiência Profissional o tempo de residência; 

 Os Certificados de Conhecimentos Básicos em Informática, com carga horária superior a 40 horas, serão 
pontuados somente uma vez; 

 Será pontuada a experiência profissional somente em um dos códigos referentes ao tempo de serviço, 
devendo o(a) candidato(a) optar pelo código que mais lhe beneficie.  
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EMPREGO PÚBLICO: MÉDICO 

CÓDIGO TÍTULOS PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/MÊS 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

TÍTULOS/MESES 

PONTUAÇÂO 
MÁXIMA 

 1.           ESCOLARIDADE 

1.01 Residência Médica nas seguintes áreas: 
Anestesiologia, Medicina Intensiva, Medicina 
Interna ou Clínica Médica, Cirurgia Geral, 
Cirurgia do Trauma, Pediatria ou em Cirurgia 
Pediátrica, Cardiologia ou em Cirurgia 
Cardíaca.  

5,00 01 5,00 

1.02 Residência Médica
1 
em outras áreas. 4,00 01 4,00 

1.03 Curso de Doutorado em Medicina ou áreas 
afins. 

5,00 01 5,00 

1.04 Curso de Doutorado em outras áreas 2,50 01 2,50 

1.05 Curso de Mestrado em Medicina ou áreas 
afins. 

4,00 01 4,00 

1.06 Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível 
de especialização, com carga horária mínima 
de 360h/aula, concluído, nas seguintes áreas: 
Anestesiologia, Medicina Intensiva, Medicina 
Interna ou Clínica Médica, Cirurgia Geral, 
Cirurgia do Trauma, Pediatria ou em Cirurgia 
Pediátrica, Cardiologia ou em Cirurgia 
Cardíaca. 

3,00 01 3,00 

1.07 Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível 
de especialização, com carga horária mínima 
de 360h/aula, concluído, em outras áreas 

1,50 01 1,50 

1.08 Curso Específico de ACLS – Suporte 
Avançado de Vida em Cardiologia, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 

1,50 01 1,50 

1.09 Curso Específico de PHTLS – Suporte de 
Vida no Trauma em Pré-Hospitalar, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 

1,50 01 1,50 

1.10 Curso Específico de PALS – Suporte 
Avançado de Vida em Pediatria, com carga 
horária mínima de 16 (dezesseis horas). 

1,50 01 1,50 

1.11 Curso Específico de FCCS – Suporte Básico 
em Cuidados Intensivos, com carga horária 
mínima de 16 (dezesseis horas). 

1,50 01 1,50 

1.12 Curso Específico de ATLS – Suporte de Vida 
Avançado ao Trauma, com carga horária 
mínima de 16 (dezesseis horas). 

1,50 01 1,50 

1.13 Cursos de atualização na área de 
urgência/emergência, com carga mínima de 
de 20 (vinte) horas. 

0,75 02 1,50 

 2.            EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 Tempo de Serviço como Médico em SAMU 
(mês completo trabalhado). 

0,10 60 6,00 

2.02 Tempo de Serviço como Médico em unidades 
de urgência/emergência (a exemplo das 

0,07 60 4,20 
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UPA`s, Pronto Socorro e UTI) e Unidade 
Móvel de urgência/emergência (mês completo 
trabalhado). 

2.03 Tempo de Serviço no exercício da profissão 
como Médico. (mês completo trabalhado). 

0,05 60 3,00 

 

Obs.:   

 Serão pontuados somente cursos concluídos a partir de 1990; 

 Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos acima citados, não sendo pontuadas 
disciplinas inerentes ao mesmo;   

 Participações em eventos não serão pontuadas; 

 Quanto à residência, somente será aceita se concluída ou com 01 ano e meio de programa concluído. 

 Não será pontuado como Experiência Profissional o tempo de residência;  

 Será pontuada a experiência profissional somente em um dos códigos referentes ao tempo de serviço, 
devendo o(a) candidato(a) optar pelo código que mais lhe beneficie.  
.  
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EMPREGO PÚBLICO: PSICÓLOGO 

CÓDIGO TÍTULOS PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/MÊS 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

TÍTULOS/MESES 

PONTUAÇÂO 
MÁXIMA 

 1.           ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado em Psicologia ou áreas 
afins. 5,00 01 5,00 

1.02 Curso de Doutorado em outras áreas. 
2,50 01 2,50 

1.03 Curso de Mestrado em Psicologia ou áreas 
afins. 4,00 01 4,00 

1.04 Curso de Mestrado em outras áreas 
2,00 01 2,00 

1.05 - Curso de Especialização em Psicologia ou 
áreas afins. 3,00 01 3,00 

1.06 - Curso de Especialização em outras áreas 
1,50 01 1,50 

1.07 Cursos de capacitação em Pré-hospitalar ou 
resgate com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas 

1,00 01 1,00 

1.08 Cursos atualização em urgência/emergência 
com carga mínima de 20 (vinte) horas. 

0,75 02 1,50 

 2.          EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 Tempo de Serviço como Psicólogo em SAMU 
(mês completo trabalhado). 0,10 60 6,00 

2.02 Tempo de Serviço como Psicólogo em 
unidades de urgência/emergência (a exemplo 
das UPA`s, Pronto Socorro e UTI) e Unidade 
Móvel de urgência/emergência (mês completo 
trabalhado). 

0,07 60 4,20 

2.03 Tempo de Serviço no exercício da profissão 
como Psicólogo. (mês completo trabalhado). 

0,05 60 3,00 

Obs.:   

 Serão pontuados somente cursos concluídos a partir de 1990; 

 Participações em eventos não serão pontuadas; 

 Será pontuada a experiência profissional somente em um dos códigos referentes ao tempo de serviço, 
devendo o(a) candidato(a) optar pelo código que mais lhe beneficie.  

 

 
 



 
 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE  

EMPREGOS PÚBLICOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 

E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA DO NOROESTE - CISREUNO –  

EDITAL Nº 001, DE 04/12/2015  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

 

Nome: ________________________________________            CPF:____________________ 

 

Emprego Público:___________________________/Cidade a qual concorre: __________________     

  

Código do Emprego Público:______________________ 

 

 

RELAÇÃO DOS TÍTULOS  

Título (de acordo com o disposto no Anexo III) Código 

(Anexo III) 

Pontuação 

Candidato(a) 

Pontuação 

Banca 

    

    

    

    

    

Total de Pontos   

OBS: caso seja necessário, o candidato poderá incluir novas linhas na tabela acima. 
 

 

Os títulos acima relacionados estão comprovados mediantes os documentos anexos que totalizam 

_____ (nº de folhas) folhas. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


