
PROCESSO SELETIVO SAMU MÉDIO PARAÍBA - MÉDICO REGULADOR  

 FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

Retificação 

A OS Viva Rio torna pública a prorrogação do período de inscrições, alteração no cronograma e 

retificação na forma de inscrição do processo seletivo de Médico Regulador para cadastro 

reserva da Central de Regulação do SAMU Médio Paraíba, conforme a seguir especificado: 

 
PROCESSO SELETIVO 
Abaixo segue o cronograma de etapas para cumprimento do processo e preenchimento do 
cadastro reserva: 

CRONOGRAMA DE PROCESSO SELETIVO 

ETAPA PRAZOS 

FASE DE INSCRIÇÃO 10 a 31 de janeiro de 2019 

DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE TITULAÇÃO  08 de fevereiro de 2019 

PERÍODO DE RECURSO 09 de fevereiro de 2019 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE RECURSO E DATAS PARA 
ENTREVISTAS DOS APROVADOS NA ETAPA PÓS RECURSO 13 de fevereiro de 2019 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE ENTREVISTA E CONVOCAÇÃO 
PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA COM AVALIAÇÃO 

A ser divulgado em etapa 
futura 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CADASTRO RESERVA 
A ser divulgado em etapa 

futura 

 

Fase de inscrição 

O candidato deverá comparecer à Central de Regulação Médica de Urgência (CRMU), com 
endereço à Rua Vinte e Dois, nº 349, Bairro Jardim Tiradentes/Vila Rica, Volta Redonda – RJ, 
portando os seguintes documentos: 

- Comprovantes solicitados na tabela de titulação (ANEXO I).   

- Ficha de inscrição preenchida (ANEXO II) 

O candidato poderá, ainda, enviar as cópias dos documentos, a ficha de inscrição e as 

informações contidas no item “h”, a seguir, para o e-mail rhsamu@vivario.org.br até 22h do 

último dia de inscrições. O recebimento do e-mail com os documentos será confirmado 

também por e-mail, não sendo responsabilidade do Viva Rio inscrições não recebidas em 

decorrência de problemas técnicos. Será considerada inválida a inscrição do candidato que 

deixar de enviar quaisquer dados exigidos. 

No caso das inscrições presenciais, os candidatos deverão, entregar à recepção do 

administrativo da CRMU um envelope LACRADO contendo a cópia dos títulos e comprovantes a 

serem apresentados:  

a) A OS VIVA RIO não fornecerá no dia da entrega da ficha de inscrição e títulos, envelope ou 

cola para acondicionar os documentos;  

b) Não serão aceitos envelopes abertos;  

mailto:rhsamu@vivario.org.br


c) Não serão aceitos títulos fora dos envelopes;  

d) Não serão aceitos envelopes sem identificação; 

e) O candidato que entregar o envelope deverá assinar a lista de entrega;  

f) A ficha de inscrição junto com os possíveis comprovantes de titulação entregues deverão ser 

conferidos posteriormente pela Banca Avaliadora;  

g) Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos e nem declarações escolares 

justificando a ausência do título;  

h) Os documentos deverão ser acondicionados em envelope grande (tamanho mínimo 36x24) e 

fechado contendo com letras maiúsculas, preferencialmente impressas conforme modelo 

abaixo. As mesmas informações também deverão ser enviadas por e-mail nas inscrições 

online.  

 

i) As cópias deverão se apresentar legíveis e em perfeito estado físico.  

 

Demais informações sobre a etapa de inscrição 

a)A entrega da ficha de inscrição com os comprovantes de titulação deverão ocorrer em um 

único dia, não sendo aceito novo envelope com mais comprovantes, qualquer que seja o motivo 

de impedimento do candidato.  

b) O candidato que não apresentar as cópias dos documentos para a Avaliação de Títulos, no 

prazo estabelecido receberá nota 0 (zero) na Avaliação;  

c) As cópias dos documentos entregues não serão devolvidas;  

 

À OS Viva Rio – SAMU MÉDIO PARAÍBA – PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO 

REGULADOR 

NOME COMPLETO: 

RG DO CANDIDATO: 

COMPROVANTES DECLARADOS ENTREGUES PELO CANDIDATO* 

*Existirá conferência para comprovação do conteúdo declarado entregue pelo candidato. 

Titulação  item 1.1 (   )     item 1.2 (   )      item 1.3 (   )      item 1.4 (   ) 
Cursos de Aperfeiçoamento    item 2.1 (   )     item 2.2 (   )      item 2.3 (   )       
Experiência Profissional item 3.1 (   )     item 3.2 (   )      item 3.3 (   )      
Ficha de inscrição   sim (   )    não (   ) 
Assinatura do Candidato: ______________________________________________ 


