PROCESSO SELETIVO – SAMU MÉDIO PARAÍBA – MÉDICO INTERVENCIONISTA
ANEXO I
Categoria

Descrição

Valor
Unitário
em Pontos

Valor
Máximo em
Pontos

Item 1 - FormaçãoTécnica
1.1. Doutorado, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre.
1.2. Conclusão de Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado,
na área de atuação para a qual concorre.
1.3. Conclusão de Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de
Titulação
Especialização e/ou Residência com carga horária acima de 540 h, na área de
atuação para a qual concorre.
1.4. Conclusão de Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de
Especialização, com carga horária entre 360h e 540 h, na área de atuação para a
qual concorre.
Pontuação Máxima da Titulação
Item 2 - Cursos de Aperfeiçoamento
2.1 Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária acima de120 horas (exclusive),
na área específica a que concorre.
2.2 Conclusão de Curso de Extensão, Aperfeiçoamento, Atualização ou
Aprimoramento, com carga horária mínima de 80h até 120 horas na área
específica a que concorre.
Cursos de
2.3 Cursos de capacitação de Suporte básico de Vida; Suporte Avançado de vida
Aperfeiçoamento em Cardiologia; Suporte Avançado de Vida no Trauma,Suporte Avançado de Vida
em Pediatria; Atendimento Pré-Hospitalar - APH. Certificado com validade de 3
anos.
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Todos os cursos deverão ter sido concluídos nos últimos 3 anos contados até a data de entrega dos comprovantes na etapa de inscrição.
Os títulos apresentados no idioma diferente do Português deverão ser traduzidos por tradutor juramentado, nos termos da legislação em
vigor, sob pena de não serem pontuados.
Pontuação Máxima do Curso de Aperfeiçoamento
6,00
Item 3 – Experiência Profissional
3.1. Experiência em intervenção médica de urgência.
0,75 por ano
3,00
Experiência
Profissional

3.2 Experiência em regulação médica de urgência.
3.3 Experiência em atendimento com terapia intensiva (UTI).

0,75 por ano

3,00

0,50 por ano

2,00

3.4. Atuação em equipes de atendimento pré-hospitalar móvel, como médico
0,50 por ano
2,00
intervencionista.
3.5. Atuação em equipes de pronto atendimento fixo, em hospitais de urgência e
0,25 por ano
1,00
emergência (em outro cargo diferente da que está se candidatando).
O tempo de serviço prestado como experiência profissional será descontado o tempo correspondente ao exigido como pré-requisito
Pontuação Máxima da Experiência Profissional
11,00
Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos
27,00

