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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROGRAMA SAMU 

 
A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do 

Município de Rosário do Sul, no uso de suas atribuições legais: 
 

Considerando a necessidade emergencial, temporária e de excepcional 
interesse público da Secretaria Municipal de Saúde, faz-se necessária a contratação 
de profissional Condutor de Veículo de Urgência, para atuar no Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, através de processo seletivo simplificado 
de títulos, cujo certame observará o disposto em normas contidas neste edital e 
eventuais retificações, conforme Portaria GM/MS nº. 2048, de 05 de novembro de 
2002, e Lei Municipal nº 3.447/2014 de 09 de abril de 2014.  

 
Considerando a NOTA TÉCNICA 07, da Coordenação Estadual do 

SAMU/RS com critérios para seleção de currículos pelo NEU/SAMU ESTADUAL. 
 

Considerando a NOTA TÉCNICA 11, da Coordenação Estadual do 
SAMU/RS com as atribuições e competências dos Condutores Socorristas do 
SAMU/RS. 

 
Torna público que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo 

Simplificado para admissão em caráter temporário – ACT, visando atender as 
necessidades temporárias de excepcional interesse público, o qual será regido pelas 
instruções contidas neste Edital. 

 
O edital encontra-se na Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos, na Secretaria Municipal de Saúde, no site www.prefeituraderosario.com.br 
e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul. 

 
 

DA FUNÇÃO, VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO: 
 

O candidato concorrerá às vagas oferecidas conforme quadro abaixo: 
 

Função Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Remuneração 

Condutor de 

Veículos de 

Urgência 

05 36 horas R$ 1.003,00 

 
 

http://www.prefeituraderosario.com.br/
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DO LOCAL DE ATUAÇÃO: 
 

Os candidatos selecionados irão atuar no Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU. O horário de trabalho será estipulado por escala definida pelo 
responsável Técnico do SAMU. 

 
A ocupação ofertada é para atendimento dos serviços nas 24 horas do dia 

para atendimento de urgência/emergências e todas as atividades dele decorrentes. 

A jornada de trabalho será em forma de plantão – 12hs/36 horas. Trabalha 12 horas 

e folga 36 horas, incluindo sábados, domingos e feriados.  

 
DAS INSCRIÇÕES: 

 
                   A inscrição do candidato dar-se-á mediante o preenchimento da ficha de 
inscrição disponível no período de 14 a 17 de abril de 2014, das 7h30min às 
12h30min, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, na Rua 
Amaro Souto, 2501, centro, nesta cidade. 
  

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração 
pública, mediante entrega do respectivo mandato, acompanhada de cópia de 
documento com foto do Candidato e do procurador autenticados.  
 

Juntamente com a ficha de inscrição o candidato deverá comprovar as 
condições abaixo exigidas e anexar cópia dos seguintes documentos: 

 
1- Ser maior de 21 anos de idade; 

2- Certificado de Conclusão do Ensino Médio Completo; 

3- Carteira de Identidade; 

4- CPF; 

5- Título de eleitor e comprovante da última votação (primeiro e segundo 

turno); 

6- Certificado de Reservista (sexo masculino); 

7- Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D; 

8- Certidão de Nascimento dos filhos, caso houver; 

9- Não ter sido condenado (trânsito em julgado) por crime contra o 

Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública e contra os 

Costumes; 

10- Documentos que comprovem curso de capacitação em serviço de 

atendimento móvel em urgência (SAMU); 

11- Certificados ou Diploma de cursos conforme este edital. 
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                 Requisitos Gerais: disposição pessoal para a atividade; 

equilíbrio emocional e autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas; 

disponibilidade para recertificação periódica; capacidade de trabalhar em equipe 

(Portaria GM/MS nº. 2.048, 05 de novembro de 2002). 

 

DA CLASSIFICAÇÃO: 
 

                     A classificação dos candidatos para o cargo far-se-á mediante a soma 

de títulos, bem como do tempo de experiência na função em que está se 

candidatando: 

     

 Condutor de Veículo de Urgência: 36 pontos  

 

Títulos 

Nota Técnica 07 

Valor do 

Título 

Pontos 

Valor Total 

(pontos) 

- Experiência em Atendimento Pré-Hospitalar 

Móvel/SAMU: 02 pontos por ano (máximo 10 

pontos); 

10 

 

- Curso Técnico de Enfermagem: 10 pontos; 
10 

 

- PHTLS (Pré Hospitalar Trauma Life Suport): 

03 pontos 
03 

 

- Módulo I do NEU: 02 pontos 02  

- Módulo II do NEU: 02 pontos 02  

- Módulo III do NEU: 02 pontos 02  

- Curso Introdutório do SAMU: 02 pontos 02  

- Cursos de APH (Mínimo 20 horas): 01 ponto 

por curso (máximo 05 pontos) 
05 

 

 

Obs.: Certificados de Cursos válidos a partir de 2011. 
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Na avaliação de Títulos somente serão reconhecidos como documentos 

válidos aqueles que atendam os seguintes critérios: 

 

1. Experiência profissional registrada em Registro em Carteira de 

Trabalho ou contrato de serviço, com tempo de serviço prestado emitido pela 

Instituição constando o período e a função exercida e assinado pelo Enfermeiro 

Responsável Técnico da Instituição e Diretor Hospitalar Administrativo. 

2. Certificados dos cursos emitidos por Secretarias de Saúde, Instituição 

Hospitalar Pública ou Privada, SAMU e Instituição de Ensino.  

 

DAS CONDIÇÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: 
 

  A análise da titulação comprobatória dos candidatos dar-se-á por meio de 
uma comissão, nomeada exclusivamente para tal finalidade, sendo de sua 
competência: 

 
           1. Avaliar os documentos comprobatórios dos títulos e do tempo de 
experiência na  
área de educação e na disciplina que está se candidatando, os quais serão 
apresentados pelos candidatos no ato da inscrição; 
 
           2.  Classificar os candidatos, respeitados os critérios e requisitos necessários 
em conformidade ao presente edital; 
 
           3.  A classificação ocorrerá em ordem decrescente da soma total dos pontos 
adquiridos. 
 
                   Em caso de empate, terá melhor classificação o candidato que atender 
os seguintes critérios por ordem: 
 

a) Maior nota na prova de títulos; 
b) Maior nº de anos de experiência em SAMU. 
c) Idade. 

 

 

DAS CONTRATAÇÕES: 

 

A homologação final do Processo Seletivo Simplificado – PROGRAMA 

SAMU fica a critério da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
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Os aprovados que forem contratados mediante o Processo Seletivo 
Simplificado, objeto deste Edital, serão regidos pela Lei Municipal nº 1.685/1994. 
 

São requisitos a serem atendidos pelo candidato aprovado, por ocasião 
de sua contratação: 

 

1.     Ser brasileiro ou naturalizado, ou estrangeiro, nos termos da lei; 

2. Comprovar o preenchimento dos requisitos específicos deste edital – 

mediante apresentação de documentos competentes; 

3. Possuir aptidão física e mental compatíveis com o exercício das 

funções, atestada por Laudo Médico e Laudo Psicológico, emitidos por profissionais 

contratados pela Prefeitura Municipal de Rosário do Sul/RS. 

4. Não acumular cargo ou função pública, com exceção dos casos 

permitidos pela Constituição Federal; 

5. Não ter sido condenado (trânsito em julgado) por crime contra o 

Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública e contra os Costumes.  

6. Apresentar outros documentos que ser fizerem necessários à época da 

contratação a fim de comprovar os requisitos exigidos neste edital. 

7. Ausência de qualquer documentação solicitada no ato da inscrição 

caracterizará sua desistência no Prazo Seletivo Simplificado - PROGRAMA SAMU.   

8. Todos os candidatos convocados serão submetidos a uma avaliação 

clínica, para certificação de aptidão ou inaptidão para o exercício da função. 

9. Caso tenha sido considerado inapto para exercer a função, não será 

admitido, perdendo automaticamente a vaga. 

 
A relação de classificação final dos candidatos selecionados será 

publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul no dia 22 
de abril de 2014. 
 
                        O candidato aprovado será chamado a qualquer momento a partir da 
divulgação do resultado final. 
 
                        O candidato será convocado ao cargo por meio de contato telefônico. 
Caso este não seja possível, será encaminhado ao candidato termo de convocação 
emitido com AR (Aviso de Recebimento). Se após 02 (dois) dias do recebimento 
deste o candidato não se manifestou acerca do seu interesse pelo cargo, será 
considerado desclassificado. 
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DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

 

Conduzir o 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 dos estabelecimentos de saúde integrados ao sistema local; auxiliar a 

equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas 

imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas reanimação 

cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes no 

veículo de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde, conduzir o 

veículo de urgência (ambulância) no transporte de paciente em estado grave quando 

em transferência para outro município.   

 

DOS RECURSOS: 
 

O prazo para interposição de recurso é de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado. 
 
 

Rosário do Sul, 11 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 

Dilmar Menezes Nequi, 
Sec. Mun. de Administração e 

Recursos Humanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


