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ANEXO I - EMPREGO PÚBLICO, ESCOLARIDADE, REQUISITO PARA INGRESSO, JORNADA DE 
TRABALHO, VAGAS (AMPLA CONCORRÊNCIA E DEFICIENTES) POR BASE E VENCIMENTO 

INICIAL. 

Base 
Emprego 
Público 

Escolaridade 
Requisito para 

Ingresso 
Jornada de 
Trabalho 

Ampla 
Concorrência 

Deficientes 
Total de 
Vagas 

Salário 

D
iv

in
óp

ol
is

 
 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  
Escala 12h por 

36h. 

11 01 12 1.450,00 

Enfermeiro 
Ensino Superior em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 2.500,00 

Médico 
Ensino Superior em 

Medicina. 

Registro com 

CRM/MG 

120h mensais  
24h semanais 

26 02 28 7.800,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em Enfermagem 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

07 01 08 1.450,00 

C
am

po
 B

el
o 

Enfermeiro 
Ensino Superior em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

120h mensais  
24h semanais 

06 01 07 2.500,00 

Condutor 

Socorrista 

Ensino Médio. 

 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

07 01 08 1.450,00 

Médico 
Ensino Superior em 

Medicina. 

Registro com 

CRM/MG 

120h mensais  
24h semanais 

06 01 07 7.800,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

F
or

m
ig

a 

Enfermeiro 
Ensino Superior em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 2.500,00 

Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

07 01 08 1.450,00 

Médico 
Ensino Superior em 

Medicina. 

Registro com 

CRM/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 7.800,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

It
aú

n
a 

Enfermeiro 
Ensino Superior em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

120h mensais  
24h semanais 

06 01 07 2.500,00 

Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

07 01 08 1.450,00 

Médico 
Ensino Superior em 

Medicina. 

Registro com 

CRM/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 7.800,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 
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Enfermagem. 

L
u

z 

Enfermeiro 
Ensino Superior em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 2.500,00 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  
Escala 12h por 

36h. 

07 01 08 1.450,00 

Médico 
Ensino Superior em 

Medicina. 

Registro com 

CRM/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 7.800,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

N
ov

a 
S

er
ra

n
a 

Enfermeiro 
Ensino Superior em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 2.500,00 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

07 01 08 1.450,00 

Médico 
Ensino Superior em 

Medicina. 

Registro com 

CRM/MG 

120h mensais  
24h semanais 

06 01 07 7.800,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

O
li

ve
ir

a 

Enfermeiro 
Ensino Superior em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 2.500,00 

Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

07 01 08 1.450,00 

Médico 
Ensino Superior em 

Medicina. 

Registro com 

CRM/MG 

120h mensais  

24h semanais 
06 01 07 7.800,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

A
rc

os
 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  
Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

B
am

bu
í 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  
Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 
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B
om

 D
es

p
ac

ho
 

Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

C
an

d
ei

as
 Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

C
lá

u
d

io
 

Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

C
ar

m
óp

ol
is

 d
e 

M
in

as
 

Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

D
or

es
 d

o 
In

da
iá

 

Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

It
ag

ua
ra

 Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

It
ap

ec
er

ic
a Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

210h mensais  
Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 
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informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

L
ag

oa
 d

a 
P

ra
ta

 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

M
at

in
ho

 C
am

po
s 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

P
ar

á 
d

e 
M

in
as

 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

P
im

en
ta

 Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

P
it

an
gu

i 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  
Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

S
an

to
 A

nt
ôn

io
 

d
o 

A
m

p
ar

o 

Condutor 

Socorrista 
Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

210h mensais  
Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 
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com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 
Habilitação  

Técnica em 

Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  

Escala 12h por 
36h. 

04 0 04 1.450,00 

S
an

to
 A

nt
ôn

io
 d

o 
M

on
te

 

Condutor 
Socorrista 

Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 

habilitação D com a 

informação que exerce 

atividade remunerada e 

com habilitação na 

Condução de Veículos 

de Emergência. 

210h mensais  

Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio com 

Habilitação  

Técnica em 
Enfermagem. 

Registro no 

COREN/MG 

210h mensais  
Escala 12h por 

36h. 

04 0 04 1.450,00 

 Total de Vagas 316 23 339   
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ANEXO II – RELAÇÃO DE BASES POR MICRORREGIÃO 

 

MICRORREGIÃO BASES 

B
O

M
 D

E
S

P
A

C
H

O
 

Bom Despacho 

Dores do Indaiá 

Estrela do Indaiá 

Luz 

Martinho Campos 

Moema 

Serra da Saudade 

D
IV

IN
Ó

P
O

L
IS

/ S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

O
 M

O
N

T
E

 

Araújo 

Arcos 

Carmo do Cajurú 

Cláudio 

Divinópolis 

Itapecerica 

Japaraiba 

Lagoa da Prata 

Pedra do Indaiá 

Perdigão 

Santo Antônio do Monte 

São Gonçalo do Pará 

São Sebastião do oeste 

F
O

R
M

IG
A

 

Bambuí 

Córrego Danta 

Córrego Fundo 

Formiga 

Iguatama 

Medeiros 

Pains 

Pimenta 

Tapiraí 

I T A Ú N A
 

Itaguara 
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Itatiaiuçu 

Itaúna 

Piracema 

P
A

R
Á

 D
E

 M
IN

A
S

 

Conceição do Pará 

Igaratinga 

Leandro Ferreira 

Nova Serrana 

Onça do Pitangui 

Pará de Minas 

Pitangui 

São José da Varginha 

S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

O
 A

M
P

A
R

O
/ C

A
M

P
O

 B
E

L
O

 

Aguanil 

Camacho 

Campo Belo 

Cana Verde 

Candeias 

Carmo da Mata 

Carmópolis de Minas 

Cristais 

Oliveira 

Passa Tempo 

Santana do Jacaré 

Santo Antônio do Amparo 

São Francisco de Paula 
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ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS. 
 

TÍTULO DO CARGO: Condutor Socorrista FORMAÇÃO: Médio 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Conduzir veículos de Unidades de Suporte Básico – USB e Unidades de Suporte Avançado – 
USA, destinados ao atendimento, remoção e transporte de pacientes, conforme designação da 
regulação médica, para prestação de socorro às vítimas de trauma e atendimentos clínicos. 

 Guiar a USB’s e USA’s com zelo, segurança e direção defensiva, respeitando as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, bem como as normas específicas para trânsito de 
ambulâncias, para adequada utilização do recurso e qualidade nos atendimentos. 

 Manter contato com a Central de Regulação Médica, via tablet ou contato telefônico, para 
alinhamento de orientações e obtenção da qualidade nos atendimentos. 

 Conhecer integralmente a funcionalidade e tipos de materiais que compõem as USB’s e USA’s, 
para melhor utilização de seus recursos em prol da qualidade dos atendimentos realizados e 
adequado auxílio às equipes de saúde. 

 Atuar junto às equipes de saúde nos gestos básicos de suporte à vida, nas imobilizações e 
transporte de vítimas, nas medidas de reanimação cardiorrespiratória básica e demais 
procedimentos básicos concernentes ao Protocolo de Suporte Básico e Avançado de Vida, para 
o adequado auxílio na assistência aos pacientes. 

 Realizar procedimento de manutenção básica de vida até a chegada da equipe completa do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, quando identificada a necessidade, para 
diminuir lesões e possíveis agravamentos do estado de saúde do paciente.  

 Realizar transporte de pacientes em macas, pranchas e similares, segundo técnicas específicas, 
do local da ocorrência para o interior dos veículos de resgate e desses para os hospitais, para 
auxiliar no salvamento do paciente. 

 Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 
frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados pelo Núcleo de Educação 
Permanente – NEP ou demais centros de formação, para melhor desempenho no atendimento 
de urgência e emergência à população. 

 Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato e/ou 
pelo Núcleo de Educação Permanente – NEP, para a melhoria contínua de suas competências. 

 Atuar na troca imediata das unidades móveis, caso venham a apresentar pane mecânica, 
elétrica ou demais formas de inoperância, auxiliando na montagem e na desmontagem dos 
veículos de urgência e emergência, para a disponibilização rápida dos serviços ao público. 

 Fazer o devido registro do plantão no livro de bordo da unidade tripulada, anotando 
informações como composição da equipe, quilometragem inicial e final do plantão, protocolos, 
abastecimentos, históricos de deslocamento, número de ocorrências atendidas. 

 Realizar vistoria das USB’s e USA’s sob sua responsabilidade, no início do plantão, identificando, 
por meio de checklist, itens de manutenção básica como níveis de combustível, óleo, água, 
fluídos, calibragem e condição de uso dos pneus, sistemas de ignição, sistemas de transmissão, 
luzes de sinalização e sirenes e demais possíveis avarias que comprometam a segurança e o 
adequado funcionamento, para uma atuação preventiva e diminuição de manutenções 
corretivas, comunicando imediatamente ao operador de frotas as anormalidades encontradas 
para devidas providências e orientações. 

 Auxiliar a equipe médica e de enfermagem no preenchimento do checklist de todos os 
materiais e equipamentos das USB’s e USA’s na entrada do plantão, anotando em formulário 
próprio, para a identificação do nível de adequação. 

 Contatar o “Operador de Frotas”, informando-o, no início do plantão, os profissionais que 
comporão a equipe técnica de saúde no turno de trabalho. 
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 Zelar pela conservação do tablet ou equipamento similar, utilizado para comunicação da equipe 
durante o atendimento com a central de regulação médica. 

 Contatar a Central de Regulação Médica, via tablet ou por meio telefônico, informando toda a 
movimentação do veículo de urgência e emergência por meio de códigos específicos em 
sistema próprio, para controle dos veículos disponíveis e das equipes de trabalho. 

 Solicitar antecipadamente à central de regulação, autorização para deslocamento da unidade 
de atendimento para abastecimento, lavagem e manutenção. 

 Responsabilizar-se pelo atendimento aos itens de manutenção básica possíveis de regularização 
imediata e direcionar a Coordenação de Frota itens que requerem atendimento específico de 
manutenção profissional, conforme protocolo pré-estabelecido. 

 Registrar em livro toda e quaisquer intercorrências que destoem da natureza regular do serviço, 
do funcionamento adequado da base de lotação e do atendimento ao público, para posterior 
conhecimento e devidas providências. 

 Realizar a limpeza do veículo de urgência e auxiliar na limpeza dos materiais e equipamentos, 
de acordo com protocolos estabelecidos, na base de origem, para conservação dos materiais e 
manutenção. 

 Zelar pela limpeza das viaturas, interna e externamente, considerando aspectos básicos de 
higiene e biossegurança durante o plantão, deixando a viatura pronta para atendimento. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para 
o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e servindo como 
exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 
aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

 Conhecer a malha viária local e rede de hospitais na região de abrangência do Consórcio, para 
melhor desempenho de tempo resposta no atendimento a pacientes que aguardam o serviço 
de urgência e emergência. 

 Utilizar adequadamente mapas geográficos digitais, Sistema de Posicionamento Global - GPS 
e/ou mapas impressos, para facilitação do deslocamento de forma rápida do veículo de 
urgência ao local de atendimento. 

 Portar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH durante a jornada de trabalho, estando essa em 
conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, para continuidade da atuação 
profissional. 

 Submeter-se a testes toxicológicos e ao etilômetro, sempre quando solicitado ou sorteado, para 
a garantia da integridade física e psicológica da equipe, pacientes e sociedade. 

 Anotar dados e preencher planilhas e formulários específicos do serviço. 

 Apresentar-se no horário à base estabelecida pela Coordenação, uniformizado e fazendo o 
adequado uso dos Equipamentos Individuais de Proteção – EPI’s, bem como apresentando 
assepsia pessoal, para que integre adequadamente à equipe de trabalho. 

 Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências 
quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a adequada 
apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de remuneração. 

 Cumprir sua escala de serviço pré-determinada pela Coordenação e manter-se no local de 
trabalho até que haja a devida substituição, para a manutenção da prestação dos serviços ao 
público. 

 Cumprir as trocas de plantão acordadas, conforme normas e procedimentos estabelecidos, sem 
que haja implicações negativas no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência ao 
público. 

 Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Condutor Socorrista, 
para manutenção da harmonia e da tranquilidade necessárias ao ambiente de trabalho. 

 Participar das reuniões convocadas pela coordenação ou direção, sempre que necessário, para 
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integração às normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 

 Apresentar pertences do paciente na unidade destino – hospital, na presença de uma 
testemunha e identificando o receptor pelo nome e cargo, para o devido registro e repasse aos 
familiares. 

 Reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base via tablet ou telefone, descrevendo de 
forma clara e precisa a situação no local da ocorrência, para que receba as devidas orientações 
e o adequado suporte. 

 Informar à Central de Regulação Médica eventuais intercorrências (acidentes, pane mecânica 
e/ou elétrica, solicitação de apoio de militares em áreas de risco e outros), descrevendo de 
forma clara e precisa a situação ocorrida, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

 Manter-se atualizado quanto às leis de trânsitos e cursos obrigatórios à função, para a 
manutenção da habilitação plena ao cargo. 

 Ser fiel aos interesses do serviço público, não denegrindo-o, dilapidando-o ou conspirando 
contra o mesmo, afim de auxiliar na construção de um serviço íntegro e confiável para a 
sociedade. 

 Respeitar o regimento interno e atos da presidência e da secretaria executiva do Consórcio, 
bem como normas e procedimentos internos de natureza administrativa e da assistência. 

 Realizar demais atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior imediato. 

 

TÍTULO DO CARGO: Técnico de Enfermagem FORMAÇÃO: Técnica 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Realizar procedimentos básicos de Saúde, no âmbito dos conhecimentos obtidos na formação 
de Técnico de Enfermagem, para o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência. 

 Integrar as equipes das Unidades de Suporte Básico – USB, destinados ao atendimento, 
remoção e transporte de pacientes, conforme designação da regulação médica, para prestação 
de socorro às vítimas de trauma e atendimentos clínicos. 

 Realizar procedimentos básicos  atuantes com o condutor socorrista, conforme Protocolo de 
Suporte Básico, para o adequado atendimento nas ocorrências. 

 Controlar os materiais esterilizados e de consumo, bem como os medicamentos e soros, 
solicitando reposição ou troca quando necessário, de acordo com protocolos estabelecidos, 
para manutenção da disponibilidade das USB’s em atendimento à população. 

 Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da Unidade Móvel, 
seguindo os padrões estabelecidos e mantendo as mochilas de atendimento em perfeito 
estado de conservação e assepsia. 

 Manter as USB’s e a Base Descentralizada em condições de operacionalidade, provendo de 
materiais e recursos necessários, para a garantia do bom funcionamento e atendimento das 
ocorrências. 

 Comunicar à Central de Regulação Médica as condições de operacionalidade das USB’s, para a 
tomada das devidas providências. 

 Conhecer a rede de hospitais na região de abrangência do Consórcio para melhor desempenho 
de tempo resposta no atendimento a pacientes que aguardam o serviço de urgência e 
emergência.  

 Direcionar o paciente ao hospital designado pelo médico regulador, realizando procedimentos 
básicos de saúde necessários durante o translado, para assegurar a devida recuperação. 

 Realizar manobras de extração manual de vítima; observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas, ao nível de sua qualificação. 

 Preencher todas as informações possíveis da ficha de Atendimento Pré-Hospitalar – APH, 
representando o quadro de trauma ou clínico do paciente e solicitando ao o profissional 
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responsável pelo recebimento o seu nome completo, número de registro no conselho e 
assinatura. 

 Formalizar a necessidade da permanência de materiais juntamente com o paciente nas 
unidades de saúde, por meio do preenchimento da ficha de Cautela de Materiais, para 
posterior comunicação à Central Regulação Médica e recuperação dos materiais. 

 Repor os cilindros de oxigênio e ar comprimido e demais materiais de saúde, sempre que 
necessário, para manutenção da disponibilidade das USB’s ao atendimento público. 

 Manter contato com a Central de Regulação Médica, via tablet ou contato telefônico, para 
alinhamento de orientações e obtenção da qualidade nos atendimentos. 

 Conhecer integralmente a funcionalidade e tipos de materiais que compõem as USB’s, para 
melhor utilização de seus recursos em prol da qualidade dos atendimentos realizados e 
adequado auxílio às equipes de saúde. 

 Atuar junto às equipes de saúde nos procedimentos de suporte à vida, nas imobilizações e 
transporte de vítimas, nas medidas de reanimação cardiorrespiratória básica e demais 
procedimentos básicos concernentes ao Protocolo de Suporte Básico, para o adequado auxílio 
na assistência aos pacientes. 

 Realizar procedimento de Suporte Básico de Vida até a chegada da equipe de Suporte 
Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, quando identificado a 
necessidade, para diminuir lesões e possíveis agravamentos do estado de saúde do paciente.  

 Realizar transporte de pacientes em macas, pranchas e similares, segundo técnicas específicas, 
do local da ocorrência para o interior dos veículos de resgate e destes para os hospitais, para 
auxiliar no salvamento do paciente. 

 Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 
frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados pelo Núcleo de Educação 
Permanente – NEP ou demais centros de formação, para melhor desempenho no atendimento 
de urgência e emergência à população. 

 Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato e/ou 
pelo Núcleo de Educação Permanente – NEP, para a melhoria contínua de suas competências. 

 Manter atualizado e apresentar no setor competente o registro profissional no COREN, com 
jurisdição na área onde ocorra o exercício, bem como as certificações periódicas, para a 
manutenção da habilitação profissional. 

 Participar das Comissões de Ética de Enfermagem de acordo com obrigatoriedade do COREN 
MG, bem como das Comissões de Ética Internas do Consórcio, quando necessário, para a 
devida contribuição social e ética dos aspectos comportamentais e técnicos da profissão.  

 Obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem. 

 Atuar na troca imediata das unidades móveis, caso venham a apresentar pane mecânica, 
elétrica ou demais formas de inoperância, auxiliando na montagem e na desmontagem dos 
veículos de urgência e emergência, para a disponibilização rápida dos serviços ao público.  

 Efetuar juntamente com a equipe o preenchimento do check-list de todos os materiais e 
equipamentos das USB’s na entrada do plantão, anotando em formulário próprio, para a 
identificação do nível de adequação. 

 Contatar o “Operador de Tráfego”, informando-o, no início do plantão, os profissionais que 
comporão a equipe técnica de saúde no turno de trabalho. 

 Registrar em livro toda e quaisquer intercorrências que destoem da natureza regular do 
serviço, do funcionamento adequado da base de lotação e do atendimento ao público, para 
posterior conhecimento e devidas providências. 

 Realizar a limpeza dos materiais e equipamentos, de acordo com protocolos estabelecidos, na 
base de origem, para imediata utilização dos mesmos. 

 Zelar pela limpeza dos veículos, internamente, considerando aspectos básicos de higiene, 
antissepsia e biossegurança, durante o plantão, deixando a veículo adequado para o 
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atendimento. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para 
o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e servindo como 
exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 
aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

 Apresentar-se no horário à base estabelecida pela Coordenação, uniformizado e fazendo o 
adequado uso dos Equipamentos Individuais de Proteção – EPI’s, bem como apresentando boa 
higiene pessoal, para que integre adequadamente à equipe de trabalho. 

 Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências 
quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a adequada 
apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de remuneração. 

 Cumprir sua escala de serviço pré-determinada pela Coordenação e manter-se no local de 
trabalho até que haja a devida substituição, para a manutenção da prestação dos serviços ao 
público.  

 Entrar em contato com a Coordenação, caso não ocorra a substituição na escala de serviço nos 
horários previstos, para que sejam tomadas as devidas providências. 

 Cumprir as trocas de plantão acordadas, conforme normas e procedimentos estabelecidos, sem 
que haja implicações negativas no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência ao 
público. 

 Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Técnico de 
Enfermagem, para manutenção da harmonia e da tranquilidade necessárias ao ambiente de 
trabalho. 

 Participar das reuniões convocadas pela coordenação ou direção, sempre que necessário, para 
integração às normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 

 Apresentar pertences do paciente na unidade destino – hospital, na presença de uma 
testemunha e identificando o receptor pelo nome e cargo, para o devido registro e repasse aos 
familiares. 

 Reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base via tablet ou telefone, descrevendo de 
forma clara e precisa a situação no local da ocorrência, para que receba as devidas orientações 
e o adequado suporte. 

 Informar a Central de Regulação Médica, eventuais intercorrências, (acidentes de trânsito, 
acidentes com perfuro cortante conforme protocolo, mecânicos, pane mecânica e/ou elétrica, 
solicitação de apoio de militares em áreas de risco e outros), descrevendo de forma clara e 
precisa a situação ocorrida, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

 Ser fiel aos interesses do serviço público, não denegrindo-o, dilapidando-o ou conspirando 
contra o mesmo, afim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a 
sociedade. 

 Respeitar o regimento interno e atos da presidência e da secretaria executiva do Consórcio, 
bem como normas e procedimentos internos de natureza administrativa e da assistência. 

 Realizar demais atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior 
imediato. 

 

TÍTULO DO CARGO: Enfermeiro FORMAÇÃO: Superior 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Realizar procedimentos de saúde de complexidade técnica, no âmbito dos conhecimentos 
obtidos na formação superior de Enfermagem, para o atendimento pré-hospitalar móvel de 
urgência e emergência. 
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 Integrar às equipes das Unidades de Suporte Avançado – USA’s, destinadas ao atendimento, 
remoção e transporte de pacientes, conforme designação da regulação médica, para 
prestação de socorro as vítimas de trauma e atendimentos clínicos. 

 Supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento de todas as informações 
possíveis da ficha de Atendimento Pré-Hospitalar – APH, representando o quadro de trauma 
ou clínico do paciente e solicitando ao profissional responsável pelo recebimento, o seu 
nome completo, número de registro no conselho e assinatura. 

 Cumprir as deliberações dos médicos reguladores, executando todas as orientações das 
prescrições médicas por telemedicina, para a realização dos adequados procedimentos no 
atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência. 

 Supervisionar a equipe de atendimento nas USA’s, durante a ausência do médico 
intervencionista, devendo contatar o médico regulador no transcorrer do atendimento e 
notificando-o sobre as circunstâncias da ocorrência e evolução do quadro de saúde do 
paciente, para o recebimento de orientações sobre condutas e 
encaminhamentos. 

 Acompanhar e/ou realizar o adequado funcionamento, uso, limpeza, desinfecção, 
acondicionamento e manutenção dos equipamentos de forma sistematizada, conforme 
manual de normas e procedimentos do equipamento e/ou emitidos pela Coordenação de 
Enfermagem, observando sempre a organização do expurgo e áreas afins. 

 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. 

 Tratar de forma respeitosa Enfermeiros, Médicos, Técnicos em Enfermagem, Condutor-
Socorrista, demais profissionais do Consórcio, profissionais das unidades de saúde, 
acompanhantes e, sobretudo, os pacientes. 

 Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar 
Móvel e durante o seu plantão. 

 Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com 
risco de morte, que exijam conhecimentos científicos adequados e a tomada de decisões 
imediatas. 

 Prestar a assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nato. 

 Manter uma conduta pessoal e profissional de acordo com a sua função, com a Entidade pela 
qual trabalha e com o Código de Ética de Enfermagem. 

 Realizar partos súbitos de evolução natural sem apresentação de distócia. 

 Promover controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes a sua profissão, 
obedecendo à Lei do Exercício Profissional e ao Código de Ética de Enfermagem. 

 Liderar e conduzir as equipes no atendimento, diante da impossibilidade ou da ausência do 
médico, em casos de acidente com múltiplas vítimas, para a manutenção da qualidade no 
atendimento. 

 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 de psicotrópicos e entorpecentes nas USA’s e solicitar reposição ao 
Farmacêutico responsável de acordo com os protocolos estabelecidos. 

 Controlar os materiais esterilizados e de consumo, bem como os medicamentos e soros,  
reposição ou troca quando necessário, de acordo com protocolos estabelecidos, para 
manutenção da disponibilidade das USA’s em atendimento à população. 

 Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da Unidade Móvel, 
seguindo os padrões estabelecidos e mantendo as mochilas de atendimento em perfeito 
estado de conservação e assepsia. 
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 Manter as USA’s e a Base Descentralizada em condições de operacionalidade, provendo de 
materiais e recursos necessários, para a garantia do bom funcionamento e atendimento das 
ocorrências. 

 Comunicar à Central de Regulação Médica as condições de operacionalidade das USA’s, para a 
tomada das devidas providências. 

 Conhecer a rede de hospitais na região de abrangência do Consórcio para melhor 
desempenho de tempo resposta no atendimento a pacientes que aguardam o serviço de 
urgência e emergência.  

 Direcionar o paciente ao hospital designado pelo médico regulador, realizando procedimentos 
de saúde necessários durante o translado, para assegurar a devida recuperação. 

 Realizar manobras de extração manual de vítima; observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas, ao nível de sua qualificação. 

 Formalizar a necessidade da permanência de materiais juntamente com o paciente nas 
unidades de saúde, por meio do preenchimento da ficha de Cautela de Materiais, para 
posterior comunicação à Central de Regulação Médica e recuperação dos materiais. 

 Repor os cilindros de oxigênio e ar comprimido e demais materiais de saúde, sempre que 
necessário, para manutenção da disponibilidade das USA’s ao atendimento público. 

 Manter contato com a Central de Regulação Médica, via tablet ou contato telefônico, para 
alinhamento de orientações e melhores resultados na qualidade nos atendimentos. 

 Conhecer integralmente a funcionalidade e tipos de materiais que compõem as USA’s, para 
melhor utilização de seus recursos em prol da qualidade dos atendimentos realizados e 
adequado auxílio às equipes de saúde. 

 Atuar junto às equipes de saúde nos procedimentos de suporte à vida, nas imobilizações e 
transporte de vítimas, nas medidas de reanimação cardiorrespiratória básica e demais 
procedimentos básicos concernentes ao Protocolo de Suporte Avançado, para o adequado 
auxílio na assistência aos pacientes. 

 Realizar transporte de pacientes em macas, pranchas e similares, segundo técnicas 
específicas, do local da ocorrência para o interior dos veículos de resgate e destes para os 
hospitais, para auxiliar no salvamento do paciente. 

 Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua 
função, frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados pelo Núcleo de 
Educação Permanente – NEP ou demais centros de formação, para melhor desempenho no 
atendimento de urgência e emergência à população. 

 Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato 
e/ou pelo Núcleo de Educação Permanente – NEP, para a melhoria contínua de suas 
competências. 

 Manter atualizado e apresentar no setor competente o registro profissional no COREN, com 
jurisdição na área onde ocorra o exercício, bem como as certificações periódicas, para a 
manutenção da habilitação profissional. 

 Participar das Comissões de Ética de Enfermagem de acordo com obrigatoriedade do COREN 
MG, bem como das Comissões de Ética Internas do Consórcio, quando necessário, para a 
devida contribuição social e ética dos aspectos comportamentais e técnicos da profissão.  

 Atuar na troca imediata das unidades móveis, caso venham a apresentar pane mecânica, 
elétrica ou demais formas de inoperância, auxiliando na montagem e na desmontagem dos 
veículos de urgência e emergência, para a disponibilização rápida dos serviços ao público.  

 Contatar o “Operador de Tráfego”, informando-o, no início do plantão, os profissionais que 
comporão a equipe técnica de saúde no turno de trabalho. 

 Registrar em livro toda e quaisquer intercorrências que destoem da natureza regular do 
serviço, do funcionamento adequado da base de lotação e do atendimento ao público, para 
posterior conhecimento e devidas providências. 
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 Realizar a limpeza dos materiais e equipamentos, de acordo com protocolos estabelecidos, na 
base de origem, para imediata utilização dos mesmos. 

 Zelar pela limpeza dos veículos, internamente, considerando aspectos básicos de higiene e 
biossegurança, durante o plantão deixando o veículo pronto para atendimento. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados 
para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e servindo 
como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 
aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

 Apresentar-se no horário à base estabelecida pela Coordenação, conforme escala de serviço 
definida, uniformizado e fazendo o adequado uso dos Equipamentos Individuais de Proteção 
– EPI’s, bem como apresentando assepsia pessoal, para que integre adequadamente à 
equipe de trabalho. 

 Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências 
quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a 
adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de 
remuneração. 

 Cumprir sua escala de serviço pré-determinada pela Coordenação e manter-se no local de 
trabalho até que haja a devida substituição, para a manutenção da prestação dos serviços ao 
público.  

 Entrar em contato com a Coordenação, caso não ocorra a substituição na escala de serviço 
nos horários previstos, para que sejam tomadas as devidas providências. 

 Cumprir as trocas de plantão acordadas, conforme normas e procedimentos estabelecidos, 
sem que haja implicações negativas no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência 
ao público. 

 Atender com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Enfermeiro, para 
manutenção da harmonia e da tranquilidade necessária ao ambiente de trabalho. 

 Participar das reuniões convocadas pela coordenação ou direção, sempre que necessário, 
para integração às normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 

 Apresentar pertences do paciente na unidade destino – hospital, na presença de uma 
testemunha e identificando o receptor pelo nome e cargo, para o devido registro e repasse 
aos familiares. 

 Reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base via tablet ou telefone, descrevendo de 
forma clara e precisa a situação no local da ocorrência, para que receba as devidas 
orientações e o adequado suporte. 

 Informar a Central de Regulação Médica, eventuais intercorrências (acidentes, mecânicos, 
pane mecânica e/ou elétrica, solicitação de apoio de militares em áreas de risco e outros), 
descrevendo de forma clara e precisa a situação ocorrida, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis. 

 Ser fiel aos interesses do serviço público, não denegrindo-o, dilapidando-o ou conspirando 
contra o mesmo, a fim de auxiliar na construção de um serviço íntegro e confiável para a 
sociedade. 

 Respeitar o regimento interno e atos da presidência e da secretaria executiva do Consórcio, 
bem como normas e procedimentos internos de natureza administrativa e da assistência. 

 Realizar demais atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior 
imediato. 

 

TÍTULO DO CARGO: Médico FORMAÇÃO: Superior 

 

 Realizar procedimentos juntamente à equipe de saúde, no âmbito dos conhecimentos obtidos 



 

Página 61 de 85 

 

na formação superior de Medicina, para o atendimento pré-hospitalar de urgência e 
emergência. 

 Integrar as equipes das Unidades de Suporte Avançado – USA’s, destinadas ao atendimento, 
remoção, transporte e transferência de pacientes, conforme designação da regulação 
médica, para prestação de socorro às vítimas de trauma e atendimentos clínicos para o 
adequado atendimento de urgência e emergência. 

 Supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento de todas as informações 
possíveis da ficha de Atendimento Pré-Hospitalar – APH avançado, solicitando ao profissional 
responsável pelo recebimento, o seu nome completo, número de registro no conselho e 
assinatura. 

 Cumprir as deliberações dos médicos reguladores, executando todas as condutas orientadas 
por telemedicina, para a realização dos adequados procedimentos no atendimento pré-
hospitalar de urgência e emergência. 

 Liderar a equipe de atendimento nas USA’s, devendo contatar o médico regulador no 
transcorrer do atendimento, notificando-o sobre as circunstâncias da ocorrência e evolução 
do quadro de saúde do paciente, para o recebimento de orientações sobre condutas e 
encaminhamentos. 

 Ser responsável pela assistência aos pacientes no local do chamado, durante o transporte, nas 
unidades móveis e pelo acompanhamento aos mesmos durante a recepção nas Unidades de 
Saúde de destino.  

 Direcionar o paciente ao hospital designado pelo médico regulador, realizando condutas e/ou 
procedimentos de saúde dentro dos parâmetros do atendimento pré-hospitalar móvel de 
urgência e emergência.  

 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 e outros, dirigindo-se aos mesmos com respeito, procurando manter a calma no 
local e obtendo as informações necessárias;. 

 Prestar atendimento médico de todas as complexidades técnicas, dentro dos limites de sua 
competência, a pacientes graves e com risco de morte, que exijam conhecimentos científicos 
adequados. 

 Prestar a assistência médica à gestante, à parturiente e ao recém-nato. 

 Acompanhar e/ou realizar o adequado funcionamento, uso, limpeza, desinfecção, 
acondicionamento e manutenção dos equipamentos de forma sistematizada, conforme 
manual de normas e procedimentos do equipamento e/ou emitidos pela Diretoria Técnica, 
observando sempre a organização do expurgo e áreas afins. 

 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. 

 Responsabilizar-se pelo controle do uso de psicotrópicos e entorpecentes nas USA’s e solicitar 
reposição ao Farmacêutico responsável de acordo com os protocolos estabelecidos. 

 Controlar os materiais esterilizados e de consumo, juntamente com os demais profissionais da 
equipe, bem como os medicamentos e soluções, reposição ou troca quando necessário, de 
acordo com protocolos estabelecidos, para manutenção da disponibilidade das USA’s em 
atendimento à população. 

 Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da USA, juntamente 
com os demais profissionais da equipe, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo as 
mochilas de atendimento em perfeito estado de conservação e limpeza. 

 Manter as USA’s e a Base Operacional em condições de operacionalidade, provendo de 
materiais e recursos necessários, para a garantia do bom funcionamento e atendimento das 
ocorrências. 

 Comunicar à Central de Regulação Médica as condições de operacionalidade das USA’s, para a 
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tomada das devidas providências. 

 Conhecer a malha viária e rede de hospitais na região de abrangência do Consórcio para 
melhor desempenho de tempo resposta no atendimento a pacientes que aguardam o serviço 
de urgência e emergência.  

 Formalizar a necessidade da permanência de materiais juntamente com o paciente nas 
unidades de saúde, por meio do preenchimento da ficha de Cautela de Materiais, para 
posterior comunicação à Central de Regulação Médica e recuperação dos materiais. 

 Solicitar a reposição dos cilindros de oxigênio e ar comprimido e demais materiais de saúde, 
sempre que necessário, para manutenção da disponibilidade das USA’s ao atendimento 
público. 

 Manter contato com a Central de Regulação Médica, via tablet ou contato telefônico, para 
alinhamento de orientações e melhores resultados na qualidade nos atendimentos. 

 Conhecer integralmente a funcionalidade e tipos de materiais que compõem as USA’s, para 
melhor utilização de seus recursos em prol da qualidade dos atendimentos realizados e 
adequado auxílio às equipes de saúde. 

 Atuar junto às equipes de saúde nos procedimentos de suporte à vida, mediante protocolos 
de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência vigentes, para o adequado 
auxílio na assistência aos pacientes. 

 Registrar em livro toda e quaisquer ocorrências e intercorrências que destoem da natureza 
regular do serviço, do funcionamento adequado da base de lotação e do atendimento ao 
público, para posterior conhecimento e devidas providências. 

 Zelar pela limpeza dos veículos, internamente, considerando aspectos básicos de higiene e 
biossegurança, durante o plantão deixando o veículo pronto para atendimento. 

 Reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à Central de Regulação Médica via tablet ou 
telefone, descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência, para que 
receba as devidas orientações e o adequado suporte. 

 Informar à Central de Regulação Médica eventuais intercorrências (acidentes, mecânicos, 
pane mecânica e/ou elétrica, solicitação de apoio de militares em áreas de risco e outros), 
descrevendo de forma clara e precisa a situação ocorrida, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis. 

 Responsabilizar-se pelas ações da Central de Regulação Médica SAMU, por meio de 
protocolos de atendimento, regimento interno e conselho de medicina, para garantia da 
autonomia dos procedimentos médicos na prestação do serviço de qualidade. 

 Gerenciar as ações de dimensionamento das ocorrências, para o adequado acionamento e 
manutenção do tempo resposta frente aos atendimentos pré-hospitalar móvel de urgência e 
emergência. 

 Acompanhar o atendimento a pacientes, por meio do sistema de comunicação na Central de 
Regulação e registros de dados atualizados, para a execução de ações precisas e de qualidade 
do atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência. 

 Informar o deslocamento do paciente aos hospitais e portas de referência da rede, conforme 
os protocolos e fluxos de atendimento pré-hospitalar, para redução do tempo resposta das 
ocorrências. 

 Responsabilizar-se pela equipe em atendimento nas ações medicalizadas, por meio de 
orientações e cumprimento do protocolo de tele-medicina, para a oferta de cuidados ao 
paciente emergencial. 

 Estabelecer o nível de complexidade frente as chamadas do sistema 192, mediante 
informações passadas pelo solicitante, para definição do tipo de viatura mais adequada ao 
atendimento. 

 Tratar de forma respeitosa Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Condutor-
Socorrista, demais profissionais do Consórcio, profissionais das unidades de saúde, 
acompanhantes e, sobretudo, os pacientes. 
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 Manter uma conduta pessoal e profissional de acordo com a sua função e com o Código de 
Ética Médica, Conselho Federal de Medicina – CFM e Conselho Regional de Medicina - CRM. 

 Promover controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes a sua profissão, 
obedecendo à Lei do Exercício Profissional e ao Código de Ética Médica. 

 Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a sua 
função, frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados pelo Núcleo de 
Educação Permanente – NEP ou demais centros de formação, para melhor desempenho no 
atendimento de urgência e emergência à população. 

 Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato 
e/ou pelo Núcleo de Educação Permanente – NEP, para a melhoria contínua de suas 
competências. 

 Manter atualizado e apresentar no setor competente o registro profissional no Conselho 
Regional de Medicina – Minas Gerais – CRM/MG, com jurisdição na área onde ocorra o 
exercício, bem como as certificações periódicas, para a manutenção da habilitação 
profissional. 

 Participar dos processos eleitorais de Direção Clínica e Comissões de Ética Médica e outras de 
acordo com orientações do CRM MG, para a garantia dos aspectos comportamentais e 
técnicos da profissão.  

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados 
para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e servindo 
como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 
aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

 Apresentar-se no horário à base estabelecida pela Coordenação, conforme escala de serviço 
definida, uniformizado e fazendo o adequado uso dos Equipamentos Individuais de Proteção 
– EPI’s, bem como apresentando higiene e zelo pessoal, para que integre adequadamente à 
equipe de trabalho. 

 Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências 
quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a 
adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de 
remuneração. 

 Cumprir sua escala de serviço pré-determinada pela Coordenação e manter-se no local de 
trabalho até que haja a devida substituição, para a manutenção da prestação dos serviços ao 
público.  

 Cumprir as trocas de plantão acordadas, conforme normas e procedimentos estabelecidos, 
sem que haja implicações negativas no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência 
ao público. 

 Atender com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Médico, para 
manutenção da harmonia e da tranquilidade necessárias ao ambiente de trabalho. 

 Participar das reuniões convocadas pela coordenação ou direção, sempre que necessário, 
para integração às normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 

 Apresentar pertences do paciente na unidade destino – hospital, na presença de uma 
testemunha e identificando o receptor pelo nome e cargo, para o devido registro e repasse 
aos familiares. 

 Ser fiel aos interesses do serviço público, não denegrindo-o, dilapidando-o ou conspirando 
contra o mesmo, a fim de auxiliar na construção de um serviço íntegro e confiável para a 
sociedade. 

 Respeitar o regimento interno e atos da presidência e da secretaria executiva do Consórcio, 
bem como normas e procedimentos internos de natureza administrativa e da assistência. 

 Realizar demais atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior 
imediato. 
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ANEXO IV – NÚMERO DE QUESTÕES, PESOS E CONTEÚDO POR EMPREGO PÚBLICO 
 

Nº QUESTÕES

PONTOS

Nº QUESTÕES

PONTOS

PORTUGUÊS NORMAS SAMU INFORMÁTICA RAC. LÓGICO SAÚDE PÚBLICA ESPECÍFICO

Nº QUESTÕES 5 10 5 5 5 15

PESO 2 1,5 2 2 2 3

PONTOS 10 15 10 10 10 45
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ANEXO V – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

1 – NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

1.1 – CONTEÚDO GERAL  

1.1.1 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Compreensão e interpretação de textos.  
 Gêneros e tipos de texto.  
 Articulação textual: operadores sequenciais, expressões referenciais.  
 Coesão e coerência textual.  
 Identificação, definição, classificação, flexão e emprego das classes de palavras; formação de 

palavras.  
 Verbos: flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos verbais. Concordância verbal 

e nominal.  
 Regência verbal e nominal.  
 Crase.  
 Colocação pronominal.  
 Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos.  
 Acentuação gráfica.  
 Ortografia.  
 Pontuação.  
 Variação linguística.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2009. 

2. CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2013.  

3. EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto – redação, argumentação e leitura – São Paulo: Geração 
Editoria, 2004 

4. FERNANDES, Francisco. Dicionário de verbos e regimes. - 39.ª ed. - Porto Alegre: Globo, 2002. 
5. FIORIN, José Luiz. Lições de texto, leitura e redação. São Paulo: Ática, 2003. 
6. GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. 27.ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 2010. 
7. KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto.  
8. NEVES, Maria Helena de Moura. Guia de uso do português: confrontando regras e usos. 2 ed. São 

Paulo: Unesp, 2012.  
9. SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Completa. 31 ed. São Paulo: Nova Geração, 2011.  
10. SILVA, Maurício. O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: o que muda e o que não muda. 

São Paulo: Contexto, 2011. 

 

1.1.2 – NORMAS SAMU 

 Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. 
 Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011. 
 Portaria Federal nº 1.010/GM/MS 21 de maio de 2012.  
 Manual de Capacitação SAMU.  
 Relatório de Classificação das Unidades Hospitalares Segundo Função Por Região de Saúde no 

Estado de Minas Gerais.  
 Noções de primeiros socorros.  
 Grade de Referência da Rede Hospitalar.  
 Plano Diretor de Regionalização (PDR). 
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico 
dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html. Acesso em 
19/08/2019. 

2. BRASIL. Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 
Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html. Acesso em 
19/08/2019. 

3. BRASIL. Portaria Federal nº 1.010/GM/MS 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação 
das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html. Acesso em 
19/08/2019. 

4. MINAS GERAIS. Manual de Capacitação SAMU – Disponível em: 
http://pt.scribd.com/doc/16786317/Apostila-do-SAMU-de-Minas-gerais. Acesso em 19/08/2019. 

5. MINAS GERAIS. Relatório de Classificação das Unidades Hospitalares Segundo Função Por Região de 
Saúde no Estado de Minas Gerais - Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PERFIL%20HOSPITALAR.pdf.Acesso em 
19/08/2019. 

6. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz. Edição 2003 – I. Capítulo 
Geral. Pag. 9 a 79 - Disponível em: 
www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf Acesso 
em 19/08/2019. 

7. MINAS GERAIS. Grade de Referência da Rede Hospitalar  
8. MINAS GERAIS. Plano Diretor de Regionalização (PDR). Disponível em: 

http://www.saude.mg.gov.br/parceiro/regionalizacao-pdr2. Acesso em 19/08/2019. 
9. MINAS GERAIS. Plano Diretor de Regionalização (PDR). Apresentação Cartográfica Disponível em: 

http://www.saude.mg.gov.br/images/anexos/PDR/Apresentacao_cartografica_PDR-2014.pdf. 
Acesso em 19/08/2019. 

 
 

1.2 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. 
 Ferramentas e aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet. Ferramentas e 

aplicativos de navegação e correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa.  
 Noções básicas sobre o Microsoft Windows 7 e do Microsoft Office 2010. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. MANZANO, A. L. N. G. e TAKA, C. E. M. Estudo dirigido de Microsoft Windows 7, Ultimate. São 
Paulo: Érica, 2010.  

2. MANZANO, A. L. Estudo dirigido de Microsoft Office Excel 2010. São Paulo: Érica, 2010. 
3. MANZANO, A. L. N. G. e MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office Word 2010. São 

Paulo: Érica, 2010.  
4. MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office PowerPoint 2010. São Paulo: Érica, 

2010. 
5. Ajuda online do Sistema Operacional Windows 7.  
6. Ajuda online do Microsoft Word 2010.  
7. Ajuda online do Microsoft Excel 2010. 
8. Ajuda online do Microsoft PowerPoint 2010. 
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1.3 – RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 

 NÚMEROS: Teoria dos conjuntos. Sequências e séries: PA e PG.  
 EQUAÇÕES: Equações do primeiro e segundo graus, inequações, equações redutíveis ao segundo 

grau. Sistemas de equações lineares: resolução, discussão e interpretação geométrica.  
 MATEMÁTICA COMERCIAL: Grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples 

e composta. Porcentagem. Juros simples e compostos. FUNÇÕES: Conceitos básicos de função: 
funções reais de uma variável. Funções polinomiais. Funções exponenciais e Funções logarítmicas. 
Funções trigonométricas.  

 NOÇÕES DE MATEMÁTICA FINITA: Princípio Fundamental da contagem; arranjos, permutações e 
combinações. Binômio de Newton. Probabilidade: simples e condicional.  

 GEOMETRIA PLANA: Elementos primitivos, semirretas e segmentos, semiplanos e ângulos. 
Posições relativas de retas. Triângulos, quadriláteros, polígonos; semelhança e relações métricas. 
Circunferência e disco. Áreas e perímetro no plano: polígonos e circunferência.  

 GEOMETRIA ANALÍTICA: Conceitos fundamentais, coordenadas na reta e no plano. Distância entre 
dois pontos e entre um ponto e uma reta. Equações de retas e circunferências.  

 RACIOCÍNIO LÓGICO: Noções básicas da lógica matemática: proposições, conectivos, equivalência 
e implicação lógica, argumentos válidos, problemas com tabelas e argumentação. Verdades e 
Mentiras: resolução de problemas. Sequências (com números, com figuras, de palavras). Estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, orientação espacial 
e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, Compreensão do processo lógico 
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas, 
Tautologia, Contradição e Contingência.  

 ESTATÍSTICA: Conceitos fundamentais de estatística descritiva (população, amostra e 
amostragem). Organização de dados (tabelas e gráficos). Medidas de tendência central (média, 
moda e mediana). 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. FILHO, E. A.; Iniciação à lógica matemática, 1 Ed. São Paulo, Nobel, 2002. 
2. GIOVANNI J.R. BONJORNO, J. R., Matemática Fundamental, 1 Ed., São Paulo, FTD, 1994. 
3. GOLDSTEIN, L.J; LAY, C, D; SCHNEIDER, D.I.; ASMAR, N.H. Matemática aplicada, economia, 

administração e contabilidade. 12 Ed. Porto Alegre, Bookman, 2012. 
4. PUCCINI, E. C, Matemática Financeira – Sistema Universidade Aberta – Governo Federal, 2007. 
5. SPIEGEL, R.M., STEPHENS, L.J, Estatística – Coleção Shaum. 4 Ed. Porto Alegre, Bookman, 2009. 

 
 

1.4 – SAÚDE PÚBLICA 

 Sistema Único de Saúde (SUS): Histórico.  
 Princípios fundamentais, Diretrizes. 
 Organização governamental e gestão.  
 Política de Humanização do SUS. 
 Classificação de risco. 
 Sistemas de informação em saúde.  
 Organização da Urgência e emergência.  
 Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da 
Saúde.  

2. BRASIL. Legislação Federal. Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, e nº 8.142, de 28/12/90 e suas 
alterações.  

3. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.1.pdf. Acesso em: 
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19/08/2019. 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 

Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 4. ed. 
– Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf 
Acesso em 19/08/2019. 

5. BRASIL. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência / Ministério da saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Política nacional de Humanização da atenção e Gestão do SUS. – 
Brasília: Ministério da saúde, 2009. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_classificaao_risco_servico_urgencia.pdf. 
Acesso em 19/08/2019. 

6. MINAS GERAIS. Classificação de risco. Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/ajuda/page/466-classificacao-de-risco-sesmg. Acesso em 19/08/2019. 

7. MINAS GERAIS. Classificação de risco. Disponível em: 
http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/protocolos/AcolhimentoClassificacaodeRiscodasUpasdeBH.
pdf. Acesso em 19/08/2019. 

8. MINAS GERAIS. Portaria 2048/2002. Urgência e Emergência. Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/portaria_2048_B.pdf. Acesso em: 19/08/2019. 

9. MINAS GERAIS. Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2016/Livro%20Plano%20Diretor%20d
e%20Regionalizao%20-%20PDR-SUS-MG.pdf. Acesso em: 19/08/2019. 

 
 

1.5 – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS  

1.5.1 – CONDUTOR SOCORRISTA 

 Legislação de Trânsito  
 Direção Defensiva 
 Sinalização de Trânsito 
 Regras de Circulação e Conduta em veículos 
 Mecânica e manutenção preventiva de veículos  
 Procedimentos de atendimento de vítimas em pista de rolamento  
 Movimentação de vítimas.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. CTB (Código de Trânsito Brasileiro) - Lei nº 9.503/1997 
2. Trânsito seguro é um direito de todos! - Fundação Carlos Chagas e ABRAMET (Associação Brasileira de 

Medicina de Tráfego) (2005). 
http://www.livrosgratis.com.br/download_livro_25737/direcao_defensiva_-
_transito_seguro_e_um_direito_de_todos 

3. Manual de Sinalização do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) volumes I, II, III, IV, V, VI 
(2007). Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, de Sinalização e da Via. Gestão 2004/2005. 

4. http://www.denatran.gov.br/ 
5. Curso de Urgências e Emergências (Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal). 

http://samu192df.com.br/samu/editais/apostila_samu_CONDUTOR.pdf 

 

1.5.2 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 Avaliação e atendimento de vítimas de em situação de urgência / emergência clínica ou traumática 
e psiquiátrica.  

 Fundamentação básica de enfermagem: prevenção e controle de infecções, sinais vitais, 
administração de medicamentos, curativos, técnicas de imobilização e enfaixamento de 
extremidades, técnicas de esterilização. Conhecimento de ética e legislação profissional.  
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 Assistência à saúde da mulher e criança.  
 Enfermagem em saúde pública.  
 Enfermagem médico-cirúrgica.  
 Primeiros Socorros.  
 Assistência de enfermagem ao adulto e ao idoso.  
 Sistema Único de Saúde.  
 Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. BRASIL. Decreto 7.508 de 28/06/2011. Regulamenta a Lei nº 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. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm. Acesso em: 
19/08/2019. 

2. BRASIL. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 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. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm. Acesso em: 19/08/2019. 

3. BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico 
dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html. Acesso em: 
19/08/2019. 

4. BRASIL. Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 
Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. Disponível em:   
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html. Acesso em: 
19/08/2019. 

5. BRASIL, Portaria nº 1.010/GM/MS de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente 
da Rede de Atenção às Urgências. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html. Acesso em: 
19/08/2019. 

6. BRASIL, Decreto 4279 de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  Disponível em:   
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html. Acesso em: 
19/08/2019. 

7. BRASIL, Legislação Federal - Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001. Brasília - DF. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Disponível em:   http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm. Acesso 
em: 19/08/2019. 

8. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.  
9. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Lei Orgânica da Saúde.  
10. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990 [com redação dada pela Lei nº 9.836, de 23 de 

setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. 
11. BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Diário Oficial da União, 31 dez. 1990.  
12. BRASIL, Política Nacional de Humanização. Brasília: DF. 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf 
19/08/2019. 

13. BRASIL, Ministério da Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem. Cadernos do Aluno: Fundamentos de Enfermagem. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ, 2003. 

14. BRASIL, Ministério da Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem. Cadernos do Aluno: Saúde do Adulto. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2003. 
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15. BRASIL, Ministério da Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem. Cadernos do Aluno: Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Brasília: Ministério 
da Saúde, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003. 

16. BRASIL, Ministério da Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem. Cadernos do Aluno: Saúde Coletiva. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2003.  

17. BRASIL, Ministério da Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem. Cadernos do Aluno: Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2003.  

18. BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento de 
Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde. -- 2. ed. -- Brasília,1994. 50 p. 

19. COFEN. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 1993.  
20. COFEN. Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. 1993. Legislação Estadual - Lei n° 11.802, de 18 

de janeiro de 1995.  
21. Guia curricular: módulo III: participando do cuidado de enfermagem a partir do processo saúde 

doença, atuando na recuperação da saúde do indivíduo grave/crítico: Escola de Saúde Pública do 
Estado de Minas Gerais. - Belo Horizonte: ESP-MG, 2012. Home page: www.esp.mg.gov.br  

22. Guia do aluno: unidade 3: cuidados de enfermagem na recuperação da saúde do indivíduo 
grave/crítico em situações de urgência e emergência. Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 
Gerais. - Belo Horizonte: ESP-MG, 2012. Home page: www.esp.mg.gov.br  

23. GUIDELINES 2015. American Hearth Association. CPR e ECC. Disponível em: 
https://ecguidelines.hearth.org. Acesso em: 02 de agosto de 2016. 

24. MUSSI, N.M. et al. Técnicas Fundamentais de Enfermagem. São Paulo/Rio de Janeiro/Belo 
Horizonte: Ateneu,1996.  

25. PHTLS. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: básico e avançado / Comitê do PHTLS da 
NationalAssociationofEmergencyMadicalTechnicians (NAEMT) em colaboração com o colégio 
americano de Cirurgiões – Rio de Janeiro: Elsevier 2012 – 7ª edição.  

 
 

2 – NÍVEL SUPERIOR 

2.1 – CONTEÚDO GERAL  

2.1.1 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Leitura e interpretação de texto. 
 Emprego das classes de palavras. 
 Sinônimos e antônimos. 
 Concordâncias verbal e nominal. 
 Regência verbal e regência nominal. 
 Uso do sinal indicativo de crase. 
 Colocação pronominal. 
 Estrutura da oração e do período. 
 Coordenação e subordinação. 
 Vocabulário, conotação e denotação, paráfrase e polissemia. 
 Coesão e coerência textuais. 
 Ortografia.  
 Acentuação gráfica. 
 Pontuação. 
 Paragrafação. 
 Gêneros e tipos textuais.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. ABAURRE, Maria Luiza, PONTARA, Marcela Nogueira e FADEL, Tatiana. Português: Contexto, 
Interlocução e Sentido. Volumes 1, 2 e 3, São Paulo: Editora Moderna, 2013.  
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2. CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens Volumes I, 2 e 3. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 

3. CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. 3ª Ed. São Paulo: 
Scipione, 2008.  

4. CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. A Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Lexikon.  

5. EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto. São Paulo: Geração Editorial, 2007. 
6. FARACO, Carlos Alberto. Português: Língua e Cultura. Volumes 1,2 e 3. Curitiba: Base Editorial, 2013 
7. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio 

Vargas. 
8. KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão textual. São Paulo: Contexto. 
9. Manual da nova ortografia Editora Ática e Scipione. O que muda com o acordo ortográfico - 

Disponível em www.g1.com.br. 
10. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008. 
11. NOGUEIRA, Sérgio. Ortografia. São Paulo: Rocco, 2009. 

 

2.1.2 – NORMAS SAMU 

 Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. 
 Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011. 
 Portaria Federal nº 1.010/GM/MS 21 de maio de 2012.  
 Manual de Capacitação SAMU.  
 Relatório de Classificação das Unidades Hospitalares Segundo Função Por Região de Saúde no 

Estado de Minas Gerais.  
 Noções de primeiros socorros.  
 Grade de Referência da Rede Hospitalar.  
 Plano Diretor de Regionalização (PDR). 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

10. BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico 
dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html. Acesso em 
19/08/2019. 

11. BRASIL. Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 
Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html. Acesso em 
19/08/2019. 

12. BRASIL. Portaria Federal nº 1.010/GM/MS 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação 
das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html. Acesso em 
19/08/2019. 

13. MINAS GERAIS. Manual de Capacitação SAMU – Disponível em: 
http://pt.scribd.com/doc/16786317/Apostila-do-SAMU-de-Minas-gerais. Acesso em 19/08/2019. 

14. MINAS GERAIS. Relatório de Classificação das Unidades Hospitalares Segundo Função Por Região de 
Saúde no Estado de Minas Gerais - Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PERFIL%20HOSPITALAR.pdf.Acesso em 
19/08/2019. 

15. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz. Edição 2003 – I. Capítulo 
Geral. Pag. 9 a 79 - Disponível em: 
www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf Acesso 
em 19/08/2019. 
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16. MINAS GERAIS. Grade de Referência da Rede Hospitalar  
17. MINAS GERAIS. Plano Diretor de Regionalização (PDR). Disponível em: 

http://www.saude.mg.gov.br/parceiro/regionalizacao-pdr2. Acesso em 19/08/2019. 
18. MINAS GERAIS. Plano Diretor de Regionalização (PDR). Apresentação Cartográfica Disponível em: 

http://www.saude.mg.gov.br/images/anexos/PDR/Apresentacao_cartografica_PDR-2014.pdf. 
Acesso em 19/08/2019. 

 
 

2.2 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 Noções de Internet e intranet. 
 Ferramentas de buscas. 
 Utilizando software antivírus. 
 E-mail, site, homepage, browsers ou navegadores;  
 Prática de envio e recebimento de e-mails. 
 Segurança para microcomputadores: tipos de ameaças. 
 Técnicas e mecanismos de prevenção, detecção e remoção. 
 Firewall e criptografia. 
 Aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 

(backup). 
 Conceitos de Hardware e Software: conhecimentos básicos. 
 Memória. 
 Unidades de armazenamento. 
 Dispositivos de entrada e saída.  
 Noções básicas sobre o Microsoft Windows 7 e do Microsoft Office 2010. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. MANZANO, A. L. N. G. e TAKA, C. E. M. Estudo dirigido de Microsoft Windows 7, Ultimate. São Paulo: 
Érica, 2010.  

2. MANZANO, A. L. Estudo dirigido de Microsoft Office Excel 2010. São Paulo: Érica, 2010. 
3. MANZANO, A. L. N. G. e MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office Word 2010. São 

Paulo: Érica, 2010.  
4. MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office PowerPoint 2010. São Paulo: Érica, 

2010. 
5. SILVA, M. G. Informática – Terminologia – Microsoft Windows 8 – Internet – Segurança – Microsoft 

Word 2010 – Microsoft Excel 2010 – Microsoft PowerPoint 2010 – Microsoft Access 2010. São Paulo 
6. TORRES, Gabriel. Redes de Computadores - Versão Revisada e Atualizada. Rio de Janeiro. Editora 

Novaterra. 2009 
7. Ajuda online do Sistema Operacional Windows 7.  
8. Ajuda online do Microsoft Word 2010.  
9. Ajuda online do Microsoft Excel 2010. 
10. Ajuda online do Microsoft PowerPoint 2010. 

 
 

2.3 – RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 

 NÚMEROS: Teoria dos conjuntos. Sequências e séries: PA e PG.  
 EQUAÇÕES: Equações do primeiro e segundo graus, inequações, equações redutíveis ao segundo 

grau. Sistemas de equações lineares: resolução, discussão e interpretação geométrica.  
 MATEMÁTICA COMERCIAL: Grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e 

composta. Porcentagem. Juros simples e compostos. FUNÇÕES: Conceitos básicos de função: funções 
reais de uma variável. Funções polinomiais. Funções exponenciais e Funções logarítmicas. Funções 
trigonométricas.  

 NOÇÕES DE MATEMÁTICA FINITA: Princípio Fundamental da contagem; arranjos, permutações e 
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combinações. Binômio de Newton. Probabilidade: simples e condicional.  
 GEOMETRIA PLANA: Elementos primitivos, semirretas e segmentos, semiplanos e ângulos. Posições 

relativas de retas. Triângulos, quadriláteros, polígonos; semelhança e relações métricas. 
Circunferência e disco. Áreas e perímetro no plano: polígonos e circunferência.  

 GEOMETRIA ANALÍTICA: Conceitos fundamentais, coordenadas na reta e no plano. Distância entre 
dois pontos e entre um ponto e uma reta. Equações de retas e circunferências.  

 RACIOCÍNIO LÓGICO: Noções básicas da lógica matemática: proposições, conectivos, equivalência e 
implicação lógica, argumentos válidos, problemas com tabelas e argumentação. Verdades e Mentiras: 
resolução de problemas. Sequências (com números, com figuras, de palavras). Estrutura lógica de 
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, orientação espacial e 
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, Compreensão do processo lógico que, 
a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas, 
Tautologia, Contradição e Contingência.  

 ESTATÍSTICA: Conceitos fundamentais de estatística descritiva (população, amostra e amostragem). 
Organização de dados (tabelas e gráficos). Medidas de tendência central (média, moda e mediana). 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. FILHO, E. A.; Iniciação à lógica matemática, 1 Ed. São Paulo, Nobel, 2002. 
2. GIOVANNI J.R. BONJORNO, J. R., Matemática Fundamental, 1 Ed., São Paulo, FTD, 1994. 
3. GOLDSTEIN, L.J; LAY, C, D; SCHNEIDER, D.I.; ASMAR, N.H. Matemática aplicada, economia, 

adminstração e contabilidade. 12 Ed. Porto Alegre, Bookman, 2012. 
4. PUCCINI, E. C, Matemática Financeira – Sistema Universidade Aberta – Governo Federal, 2007.  
5. SPIEGEL, R.M., STEPHENS, L.J, Estatística – Coleção Shaum. 4 Ed. Porto Alegre, Bookman, 2009. 

 
 

2.4 – SAÚDE PÚBLICA 

 Sistema Único de Saúde (SUS): Histórico.  
 Princípios fundamentais, Diretrizes. 
 Organização governamental e gestão.  
 Política de Humanização do SUS. 
 Classificação de risco. 
 Sistemas de informação em saúde.  
 Organização da Urgência e emergência.  
 Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

10. BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da 
Saúde.  

11. BRASIL. Legislação Federal. Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, e nº 8.142, de 28/12/90 e suas 
alterações.  

12. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.1.pdf. Acesso em: 
19/08/2019. 

13. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 4. ed. 
– Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf 
Acesso em 19/08/2019. 

14. BRASIL. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência / Ministério da saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Política nacional de Humanização da atenção e Gestão do SUS. – 
Brasília: Ministério da saúde, 2009. Disponível em: 
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_classificaao_risco_servico_urgencia.pdf. 
Acesso em 19/08/2019. 

15. MINAS GERAIS. Classificação de risco. Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/ajuda/page/466-classificacao-de-risco-sesmg. Acesso em 19/08/2019. 

16. MINAS GERAIS. Classificação de risco. Disponível em: 
http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/protocolos/AcolhimentoClassificacaodeRiscodasUpasdeBH.
pdf. Acesso em 19/08/2019. 

17. MINAS GERAIS. Portaria 2048/2002. Urgência e Emergência. Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/portaria_2048_B.pdf. Acesso em: 19/08/2019. 

1. MINAS GERAIS. Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2016/Livro%20Plano%20Diretor%2
0de%20Regionalizao%20-%20PDR-SUS-MG.pdf. Acesso em: 19/08/2019. 

 
 

2.5 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

2.5.1 – ENFERMEIRO 

 Atendimento Pré-Hospitalar e Hospitalar do Politraumatizado: identificação das prioridades 
terapêuticas. Epidemiologia do trauma. Histórias do trauma. Avaliação do coma.  

 Fundamentos básicos: mediadores humorais, resposta celular e alterações metabólicas no trauma, 
hipovolemia e sepses. Considerações farmacológicas no choque. 

 Choque hipovolêmico e ressuscitação hidroeletrolítica.  
 Transfusão de sangue no trauma. Alteração da coagulação. Falência metabólica. Prevenção do 

trauma.  
 Cinemática do trauma.  
 Primeiro atendimento: ABCDE do trauma.  
 Manejo das vias aéreas no paciente politraumatizado.  
 Trauma torácico  
 Trauma abdominal.  
 Trauma crânio-encefálico.  
 Trauma de coluna.  
 Trauma musculoesquelético.  
 Agentes físico-químicos e trauma.  
 Trauma na criança.  
 Trauma no idoso.  
 Trauma com múltiplas vítimas: triagem e prioridade de atendimento e transporte. Gravidez e 

trauma.  
 Trauma de face e pescoço.  
 Trauma de pelve.  
 Distúrbios metabólicos e Atendimento Pré-Hospitalar: diabete mellitus, distúrbios acidobásicos, 

doenças da tireoide.  
 Doenças do sistema digestório e Atendimento Pré-Hospitalar: sintomas mais comuns, doenças do 

esôfago, hemorragia digestiva, doença péptica, pancreatite aguda e crônica, doenças biliares, 
hepatites e neoplasias.  

 Doenças cardiovasculares e Atendimento Pré-Hospitalar: sintomas mais comuns, insuficiência 
cardíaca, arritmias, cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial sistêmica.  

 Doenças respiratórias e Atendimento Pré-Hospitalar: infecção respiratória, asma brônquica, DBPOC, 
insuficiência respiratória, carcinoma brônquico, tuberculose. Doenças do sistema urinário e 
Atendimento Pré-Hospitalar: infecção urinária, insuficiência renal aguda e crônica, litíase reno-
ureteral.  

 Doenças neurológicas e Atendimento Pré-Hospitalar: acidente vascular cerebral, miningoencefalite, 
demência, coma - Escala de Glasgow.  
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 Doenças psiquiátricas e Atendimento Pré-Hospitalar: depressão, ansiedade, dependências químicas.  
 A regulação médica das urgências e emergências: atribuições da regulação médica das urgências e 

emergências - técnicas e gestoras. 
 Atendimento Pré-Hospitalar Fixo: as urgências e emergências e a atenção primária à saúde e o 

Programa de Saúde da Família; unidades não hospitalares de atendimento às urgências e 
emergências.  

 Atendimento Pré-Hospitalar Móvel: definições e regulamentação atual.  
 Definição dos veículos de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel.  
 Eletrocardiograma e Arritmias cardíacas. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. AHA (American Heart Association) - Guidelines PCR 2015 – Destaque das diretrizes da American 

Heart Association 2015 para RCP (Reanimação Cardiopulmonar).  
2. BRASIL. Portaria MS/GM 2.048, de 05 de novembro de 2002.  
3. BRASIL. Portaria MS/GM 1.863, de 29 de setembro de 2003.  
4. BRASIL. Portaria MS/GM 1.864, de 29 de setembro de 2003.  
5. BRASIL. Decreto 7.508 de 28/06/2011. Regulamenta a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990.  
6. BRASIL. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 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.  

7. BRASIL. Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 
Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. Acesso em 19/08/2019. 

8. BRASIL. Portaria Federal nº 1.010/GM/MS 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação 
das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html. Acesso em 
19/08/2019. 

9. BRASIL. Política Nacional de Humanização. Brasília: DF. 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf. 
Acesso em 19/08/2019. 

10. DUBIN, Dale B., LINDNER, Udo K. Interpretação fácil do ECG. 6 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2005. 
492p. 

11. MELO, M. C. et al. Urgência e Emergência Pré-Hospitalar. Belo Horizonte: Editora Folium, 2009. 
232p.  

12. MINAS GERAIS. RESOLUÇÃO SES Nº 2.607, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2010. Aprova as normas gerais 
para implantação das Redes Regionais de Urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais.  

13. PHTLS - Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: básico e avançado / Comitê do PHTLS da 
NationalAssociationofEmergencyMadicalTechnicians (NAEMT) em colaboração com o colégio 
americano de Cirurgiões – Rio de Janeiro: Elsevier 2012 – 7ª edição.  

14. RESOLUÇÃO COFEN Nº 375/2011: Dispõe sobre a presença do Enfermeiro no Atendimento Pré-
hospitalar e Inter hospitalar, em situação de risco conhecido ou desconhecido.  

15. RESOLUÇÃO COFEN Nº 311/2007: Código de ética dos profissionais de enfermagem.  
16. SMELTZER, Suzanne C. et al. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro, Editora 

Guanabara Koogan, 2005. 10ª Ed. 4v. 

 

2.5.2 – MÉDICO 

 Legislação do Exercício Profissional e Ética Médica. 
 Técnicas relacionadas à Regulação Médica: Estrutura e funcionamento das centrais de regulação 

médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das 
Centrais de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)  

 Emergências relacionadas ao paciente grave: Diretrizes de 2015 da American Heart Association 
(AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE); 
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Tipos de Choque; Suporte hemodinâmico; Reposição volêmica; Drogas vasoativas; Analgesia e 
sedação para procedimentos; Insuficiência respiratória aguda e intubação orotraqueal, síndrome do 
desconforto respiratório agudo,  Crises de asma, exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, 
tromboembolia pulmonar; Doenças cardiovasculares, urgências cardiologicas; infarto agudo do 
miocardio, insuficiência cardíaca; arritmias; cardiopatia isquêmica, bradiarritmias, taquicardias, 
hipotensão, sepse, insuficiência cardíaca congestiva, anafilaxia, pressão intracraniana, coma, 
insuficiência renal aguda, Ventilação mecânica;  Cateterização venosa central; Dissecção venosa; 
Oxigenioterapia; Síncope, vertigem e tontura; Crise epiléptica; Cetoacidose diabética; Hipoglicemia e 
hiperglicemia; Hipertensão Arterial, Cefaleia; Hemoptise; hipotermia, hipertermia, afogamento, 
cardioversão elétrica, distúrbios do equilíbrio acidobásico, acidente vascular cerebral; Intoxicações 
exógenas agudas; Emergências Clínicas; Suporte Básico de Vida; Suporte Avançado de Vida.  

 Emergências relacionadas ao trauma: traumatismos não-intencionais; trauma com múltiplas vítimas; 
triagem, prioridade de atendimento e transporte; primeiro atendimento: ABCDE do trauma; avaliação 
do coma; cinemática do trauma; manejo das vias aéreas e ventilação no paciente politraumatizado; 
Ressuscitação hidroeletrolítica; Traumas: torácico, abdominal, cranioencefálico, vertebromedular, 
músculo-esquelético, de face e pescoço, da pelve; partes moles, genitourinário, anorretal, vascular, 
fraturas expostas, fraturas de coluna, de membros, trauma na gravidez, pediatrico e no idoso; Lesões 
provocadas por queimaduras e frio.  

 Emergências relacionadas a pediatria: acidentes; asma aguda; insuficiências respiratórias, distúrbios 
hidroeletrolíticos e acidobásicos; meningites; crises convulsivas; dor abdominal aguda; parada 
cardiorrespiratória.  

 Emergências psiquiátricas: transtornos psicóticos, agitação psicomotora, tentativa de suicídio; 
surtos; Abuso de álcool, opioides, cocaína e derivados, drogas sintéticas; Síndrome de abstinência.  

 Emergências obstétricas e ginecológicas: doença hipertensiva da gravidez; parto de emergência, 
abortos; pós-parto, infecções, sangramento de origem ginecológica. 

 Emergências cirúrgicas não relacionadas a trauma: disfagia e corpo estranho, hemorragias 
digestivas; Trombose venosa profunda;  

 Injúrias ambientais:  queimaduras, acidentes ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, 
acidentes provocados por animais aquáticos, peçonhentos e traumatizantes. Conhecimentos sobre 
equipamentos de proteção individual - EPIs; reconhecer o uso de equipamentos de segurança e 
higiene do trabalho. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. AHA (American Heart Association) - Guidelines PCR 2015 – Destaque das diretrizes da American 

Heart Association 2015 para RCP & ECC. Disponível em: https://eccguidelines.heart.org Acesso em: 
19/08/2019. 

2. ATLS - ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT. Student Course Manual American College of Surgeons. 9ª 
Edição. Copyright 2012. 

3. 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 1. Serviços médicos de emergência. 2. Legislação de saúde. I. Título. II. Série. 
Disponível em: www.saude.gov.br/Samu Acesso em: 19/08/2019. 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada. Regulação médica das urgências / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Especializada. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 126 p.: il. 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos) ISBN 85-334-1062-X 1. Medicina de emergência. 2. Socorro de 
urgência. 3. SUS. I. Título. II. Série. Disponível em: Home page: www.saude.gov.br Acesso em: 
19/08/2019. 

5. BRASIL. Lei nº 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso em 19/08/2019. 
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6. BRASIL. Lei nº 1284 de 10 de julho de 2013: Dispõe sobre o exercício da medicina. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12842.htm. Acesso em: 
19/08/2019. 

7. BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico 
dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html. Acesso 19/08/2019. 

8. BRASIL. Portaria nº 2.657/GM/MS, de 16 de novembro de 2004, que estabelece as atribuições das 
centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e 
operacionalização das Centrais de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

9. BRASIL. Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 
Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html. Acesso em 
19/08/2019. 

10. 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 1.  

11. Código de ética médica. Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. Disponível em:  
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2009/1931_2009.htm. Acesso 19/08/2019. 

12. MELO, M. C. et al. Urgência e Emergência Pré-Hospitalar. Belo Horizonte: Editora Folium, 2009. 
232p.  

13. MINAS GERAIS. Serviços médicos de emergência. 2. Legislação de saúde. I. Título. II. Série. 
Disponível em: www.saude.gov.br/Samu Acesso em: 19/08/2019. 

14. PHTLS - Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: básico e avançado / Comitê do PHTLS da 
NationalAssociationofEmergencyMadicalTechnicians (NAEMT) em colaboração com o Colégio 
Americano de Cirurgiões – Rio de Janeiro: Elsevier 2012 – 7ª edição. 
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ANEXO VI – CRITÉRIOS PARA A PROVA DE TÍTULOS 
 

CÓDIG
O 

ENFERMEIRO 

PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/SEMES
TRE 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 
TÍTULOS/ 

MESES 

PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

1.    ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado em Programas de Enfermagem. 4,00 1 4,00 

1.02 Curso de Mestrado em Programas de Enfermagem. 3,00 1 3,00 

1.03 
Residência Profissional ou Multiprofissional em 

Enfermagem nas áreas de Terapia Intensiva, Urgência e 

Trauma. 
2,50 1 2,50 

1.04 
Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, com carga horária mínima de 360h/aula, em 

Enfermagem. 
2,00 1 2,00 

1.07 
Curso específico de ACLS – Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) 

horas. 
1,00 1 1,00 

1.08 
Curso específico de PHTLS – Suporte de Vida no Trauma 

em Pré-Hospitalar –, com carga horária mínima de 16 

(dezesseis) horas. 
1,00 1 1,00 

1.09 
Curso específico de PALS – Suporte Avançado de Vida em 

Pediatria –, com carga horária mínima de 16 (dezesseis 

horas). 
1,00 1 1,00 

1.10 
Curso específico de BLS – Suporte Básica de Vida, com 

carga horária mínima de 8 (oito) horas. 
1,00 1 1,00 

1.11 
Curso de atualização presencial na área deurgência e 

emergência com carga horária mínima de 16 (dezesseis) 

horas. 
0,50 2 1,00 

2.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 
Tempo em serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de 

urgência e emergência público e/ou privado na atividade de 

Enfermeiro (semestre completo trabalhado). 
1,00 semestre 10,00 

2.02 

Tempo de Serviço como Enfermeiro em unidades de 

urgência e emergência público e/ou privado (a exemplo das 

UPA’s, Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Penitenciárias e 

UTI) (semestre completo trabalhado). 

0,75 semestre 7,50 

2.03 

Tempo de Serviço em atividades de como Enfermeiro que 

não seja em unidades de urgência e emergência público e/ou 

privado (a exemplo de posto de saúde, clínicas, hospitais de 

atendimento eletivo) 

0,50 semestre 5,00 

(*) Do total de 39 pontos limitar-se-á o acúmulo de 20 pontos ao candidato, os pontos a mais serão desprezados.  
OBS: 

1) Os cursos de aperfeiçoamento e atualização só serão pontuados se concluídos a partir de 2016. 
2) Os cursos de ACLS, PALS e BLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2016. 
3) O curso de PHTLS será válido com certificação atualizada a partir de 2016. 
4) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima citados, não sendo 

pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo. 
5) Participações em eventos não serão pontuadas, assim como participação em projetos de extensão e de pesquisa. 
6) A residência, somente será aceita se concluída.  
7) Não será pontuado como experiência profissional o tempo de residência, pois já se encontra pontuado no critério de 

formação. 
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8) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular e docência, mesmo que essas 
tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos como Residência, Especialização e Cursos de curta 
duração. 

9) Só serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o candidato. 
10) A pontuação para o curso de urgência e emergência não será contada se for necessário somar as cargas horárias para 

totalizar 16 horas. Serão aceitos até 2 certificados de conteúdos diferenciados da área de urgência e emergência que 
tenha no mínimo 16 horas total cada um. 

 
 

CÓDIG
O 

MÉDICO 
PONTUAÇÃO 

POR 
TÍTULO/MÊS 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 
TÍTULOS/ 

MESES 

PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

1.        ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado em Programas de Medicina. 4,00 1 4,00 

1.02 Curso de Mestrado em Programas de Medicina. 3,00 1 3,00 

1.04 Residência Médica em especialidades (*)  2,50 1 2,50 

1.05 
Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, com carga horária mínima de 360h/aula, em 

especialidades médicas. 
2,00 1 2,00 

1.06 
Curso específico de AMLS - Suporte Médico Avançado de 

Vida, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 
1,50 1 1,50 

1.07 
Curso específico de ACLS – Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) 

horas. 
1,50 1 1,50 

1.08 
Curso específico de PHTLS – Suporte de Vida no Trauma  

em Pré-Hospitalar –, com carga horária mínima de 16 

(dezesseis) horas. 
1,50 1 1,50 

1.09 
Curso específico de PALS – Suporte Avançado de Vida em 

Pediatria –, com carga horária mínima de 16 (dezesseis 

horas). 
1,50 1 1,50 

1.11 
Curso Específico de ATLS – Suporte de Vida Avançado ao 

Trauma, com carga horária mínima de 16 (dezesseis horas). 
1,50 1 1,50 

1.12 
Curso específico de BLS – Suporte Básica de Vida, com 

carga horária mínima de 8 (oito) horas. 
1,00 1 1,00 

1.13 

Curso presencial de atualização na área deurgência e 

emergência com carga horária mínima de 16 (dezesseis) 

horas.  
 

1,00 2 2,00 

1.14 
Curso presencial específico de Ventilação Mecânica em 

Adultos, com carga horária mínima de 8 (oito) horas. 
0,50 1 0,50 

2.        EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 
Tempo em serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de 

urgência e emergência público e/ou privado na atividade de 

Médico (semestre completo trabalhado). 
1,00 semestre 10,00 

2.02 

Tempo de Serviço como Médico em unidades de urgência e 

emergência público e/ou privado (a exemplo das UPA`s, 

Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Penitenciárias e UTI) 

(semestre completo trabalhado). 

0,75 semestre 7,50 

2.03 

Tempo de Serviço em atividades de atendimento Médico 

que não seja em unidades de urgência e emergência público 

e/ou privado (a exemplo de posto de saúde, clínicas, 

hospitais de atendimento eletivo)  

0,50 semestre 5,00 
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(*) Clínica Médica; Clínica Cirúrgica (Angiologia e Vascular, Cancerologia, Cardiovascular, Mão, Cabeça e Pescoço, 
Aparelho Digestivo, Pediatria, Plástica, Torácica, Coloproctologia, Mastologia, Urologia); Neurocirurgia, Ortopedia e 
Traumatologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina Intensiva (Clínica Médica, Cirurgia 
Geral, Anestesiologia, Neurologia e Infectologia). 
(**)Do total de 45 pontos limitar-se-á o acúmulo de 20 pontos ao candidato, os pontos a mais serão desprezados.  
OBS: 

1) Serão pontuados somente cursos que não sejam de formação concluídos a partir de 2016; 
2) Os cursos de ACLS, AMLS, PALS e BLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2016. 
3) Os cursos de ATLS e PHTLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2016. 
4) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima citados, não sendo 

pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo; 
5) Participações em eventos não serão pontuadas, assim como participação em projetos de extensão e de pesquisa; 
6) A residência, somente será aceita se concluída.  
7) Não será pontuado como experiência profissional o tempo de residência, pois já se encontra pontuado no critério de 

formação. 
8) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular e docência, mesmo que essas 

tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos como Residência, Especialização e Cursos de curta 
duração. 

9) Só serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o candidato. 
10) A pontuação para o curso de urgência e emergência não será contada se for necessário somar as cargas horárias para 

totalizar 16 horas. Serão aceitos até 2 certificados de conteúdos diferenciados da área de urgência e emergência que 
tenha no mínimo 16 horas total cada um. 
 

 
REGRAS PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

CATEGORIAS DE RELAÇÃO DE TRABALHISTA COMPROVAÇÃO

SERVIDOR PÚBLICO

Certidão ou declaração de tempo de serviços, informando que é estatutário, com 

a descrição da atividade que desempenha, o período a que desempenha, sendo 

documento original ou autenticado e assinado por servidor público do setor de 

recursos humanos da instituição.

EMPREGADO PÚBLICO (CLT PÚBLICO)

Carteira de Trabalho com as folhas de identificação, da contratação e quando for o 

caso das folhas de alteração de cargo somado a declaração ou certidão 

informando que é empregado público/contratado, com a descrição da atividade 

que desempenha, o período a que desempenha, sendo documento original ou 

autenticado e assinado por empregado público do setor de recursos humanos da 

instituição.

EMPREGADO PRIVADO (CLT PRIVADO)

Carteira de Trabalho com as folhas de identificação, da contratação e quando for o 

caso das folhas de alteração de cargo somado a declaração ou certidão 

informando que é funcionário/empregado, com a descrição da atividade que 

desempenha, o período a que desempenha, sendo documento original ou 

autenticado e assinado por funcionário do setor de recursos humanos da 

instituição.

COOPERADO

Carteira de Trabalho com as folhas de identificação, da contratação e quando for o 

caso das folhas de alteração de cargo ou contrato de cooperado (serviços) somado 

a declaração ou certidão informando que é cooperado, com a descrição da 

atividade que desempenha, o período a que desempenha, sendo documento 

original ou autenticado e assinado por funcionário do setor de recursos humanos 

da instituição.

AUTÔNOMO

Recibo de pagamento de autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o 

último recibo do período trabalhado como autônomo, mais a declaração do 

contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso) 

atestando a espécie do serviço  realizado e adescrição das atividades.  
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

  

EU, ____________________________________________ (nome completo),NIS* N° 

________________________________ brasileiro, __________ (estado civil), ________ 

(profissão), nascido aos ______________, inscrito no CPF/MF sob o nº _____________, 

portador da Carteira de Identidade, RG nº _____________, residente e domiciliado na 

__________ (endereço completo com nome da rua, número, bairro), cidade de ___________ - 

____, CEP: ____________, DECLARO para os devidos e sob as penas da lei que não possuo, 

atualmente, qualquer vínculo empregatício com anotação em minha Carteira de Trabalho, nem 

vínculo estatutário ou assemelhado, ou mesmo contrato de prestação de serviços com o Poder 

Público, seja nos âmbitos federal, estadual ou municipal, nem, aufiro, ainda, qualquer tipo de 

renda, à exceção de seguro-desemprego e minha situação econômica não me permite pagar o 

valor de inscrição do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  AMPLIADA OESTE 

PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CIS-URG OESTE, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de minha família.  

Declaro ainda, estar ciente que estou sujeito às sanções civis, administrativas e criminais 

aplicáveis por força de Lei, em sendo comprovada a falsidade das afirmações supra. 

 

________________________________, ____/____/_________. 

(local)                                     (data) 

 

 

________________________________ 

(assinatura) 
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*Como saber o número do NIS? 

 

O número do NIS é o Número de Identificação Social de um indivíduo, sendo um número importante 

para o trabalhador, assim como o CPF e o RG. Esse número é utilizado tanto pelo Ministério do Trabalho 

e pela Previdência Social. Confira a seguir alguns documentos em que você pode conferir o número do 

NIS: 

 Carteira de Identidade – o Número do NIS está presente em algumas versões da Carteira de 

Identidade (mas não em todas). Nesse documento, ele está listado como “PIS/PASEP”; 

 Cartão Cidadão Caixa – Caso você tenha esse cartão, que pode ser usado para sacar benefícios 

sociais pagos pela Caixa Econômica Federal, o Número do NIS é o número que está escrito no 

Cartão; 

 Cartão Bolsa família – Se você for Beneficiário do Bolsa Família 2017, o Número do NIS também 

está presente nesse cartão. Porém, esse número só vale para a pessoa com o nome no cartão, 

outros membros do grupo familiar precisam procurar esse número em seus próprios 

documentos; 

 Carteira de Trabalho – Esse número também está listado na carteira de trabalho. Basta procurar 

na folha que mostra sua Foto e os seus dados pessoais, alí também estará listado o número do 

NIS. 
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ANEXO VIII - FORMULÁRIO MODELO DO LAUDO MÉDICO 

 

Candidato:__________________________________________________________________  

Número de inscrição: _________________________________________________________ 

Número do documento de identidade: ___________________________________________ 

Concurso Público:____________________________________________________________ 

Função: ____________________________________________________________________ 

Data: ____ /____ / ________ 

 

O candidato acima identificado DECLARA ser portador de deficiência, nos termos do Decreto 
Federal n. 3.298/1999, e solicita sua participação neste concurso dentro dos critérios 
assegurados ao Portador de Deficiência, conforme determinado no edital 005/2019. 

 

Anexo a esta declaração, Laudo Médico atestando: 

 

a) a espécie e o grau ou o nível da minha deficiência, bem como a sua provável causa, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
(CID10); 

b) que é portador de deficiência e o enquadramento dessa deficiência no Decreto Federal 
n. 3.298/1999. 

 

 

Nestes termos,  

Peço deferimento. 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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LAUDO MÉDICO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
Nome:______________________________________________________________________  

CPF: __________________________Identidade:____________________________________ 

O paciente acima identificado foi submetidonesta data, a exameclínicosendo identificadaa 
existência de DEFICIÊNCIAem conformidade com o Decreto Federal n. 3.298/1999. 

 

DEFICIÊNCIA FÍSICA 

( ) I - Paraplegia ( ) VII – Triplegia 

( ) II - Paraparesia () VIII – Triparesia 

( ) III - Monoplegia ( ) IX – Hemiplegia 

( ) IV - Monoparesia ( ) X – Hemiparesia 

( ) V - Tetraplegia ( ) XI - Amputação ou Ausência de Membro 

( ) VI - Tetraparesia ( ) XII - Paralisia Cerebral 

 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 

() I - Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinquenta e cinco) 
decibéis;  

() II - Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinquenta e seis) a 70 (setenta) 
decibéis; 

() III - Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis; 

() IV - Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis. 

 

DEFICIÊNCIA VISUAL: 

( ) I – Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior 
a 20/400P (0,05 WHO), ou ainda quando o campo visual é igual ou inferior a 10 graus, após a 
melhor correção, quando possível; 

( ) II – Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHO), após a 
melhorcorreção. 

( ) III – Visão monocular. 

 

DEFICIÊNCIA MENTAL:  
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A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação anterior à idade de 18 anos aliado a 
limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do 
indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade no que tange à: 
comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, ou 
independência na locomoção, saúde, segurança, escola e lazer. 

 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA EM: ____________________ 

Observação: __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Local e Data: 

 

 

________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

________________________________ 
Assinatura, Carimbo e CRM do Médico 

 


