EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – Nº 001/2017
SAMU – MÉDIO PARAÍBA
PUBLICADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 NO SITE
WWW.VIVARIO.ORG.BR/PROCESSOSELETIVO
ERRATA
ITEM 1 (DO PROCESSO SELETIVO)
Onde se lê:
1.6. Os cargos, as vagas, a carga horária semanal, o vencimento mensal, as
atribuições/escolaridade exigidos e a taxa de inscrição são os estabelecidos
nas TABELAS I e II:
Cargos

Escala

Escolaridade/Atribuições*

Taxa de Inscrição

Escolaridade: Profissional de ensino
fundamental completo. Obrigatória
comprovação de habilitação profissional –
Categoria D com observação de exercício de
atividade remunerada.
24x72hs

Condutor de veículo
de urgência
(motorista)

Leia-se:

Atribuições: Conduzir veículo terrestre de
urgência destinado ao atendimento e
transporte de pacientes; conhecer
integralmente o veículo e realizar
manutenção básica do mesmo; estabelecer
contato radiofônico (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 local, 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 cardiorespiratória básica;
identificar todos os tipos de materiais
existentes nos veículos de socorro e sua
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.
Apresentar a CNH com a observação descrita
pelo DETRAN, no campo “observações”,
constando a seguinte informação – “exerce
atividade remunerada”.

R$40,00

Cargos

Escala

Escolaridade/Atribuições*

Taxa de Inscrição

Escolaridade: Profissional de ensino
fundamental completo. Obrigatória
comprovação de habilitação profissional –
Categoria D com observação de exercício de
atividade remunerada e obrigatoriedade do
curso de Condutor de Veiculo de Emergência.
24x72hs

Condutor de veículo
de urgência
(motorista)

Atribuições: Conduzir veículo terrestre de
urgência destinado ao atendimento e
transporte de pacientes; conhecer
integralmente o veículo e realizar
manutenção básica do mesmo; estabelecer
contato radiofônico (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 local, 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 cardiorespiratória básica;
identificar todos os tipos de materiais
existentes nos veículos de socorro e sua
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.
Apresentar a CNH com a observação descrita
pelo DETRAN, no campo “observações”,
constando a seguinte informação – “exerce
atividade remunerada”.

R$40,00

ITEM 6 (DAS PROVAS OBJETIVAS)
Onde se lê:
6.1 A Prova Objetiva será composta de questões do tipo múltipla escolha e
será aplicada em Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro. A aplicação da
prova será realizada no dia 27 de agosto 2017, e está prevista para o horário
das 10:00 horas e terá duração de 4 (quatro) horas;
Leia-se:
6.1 A Prova Objetiva será composta de questões do tipo múltipla escolha e
será aplicada em Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro. A aplicação da
prova será realizada no dia 27 de agosto 2017, e está prevista para o horário
das 10:00 horas e terá duração de 3 (quatro) horas;

