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

INICIAL. 

*A exigência “Administração”, utilizada nos itens de escolaridade dos empregos públicos de Assistente 
Administrativo e Analista Administrativo, considerar-se-á a abrangência de todos os cursos de gestão 
e/ou administração, reconhecidos pelo Conselho Regional de Administração – CRA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base 
Emprego 
Público 

Escolaridade 
Requisito para 

Ingresso 
Jornada de 
Trabalho 

Ampla 
Concorrência 

Deficientes 
Total de 
Vagas 

Salário 

D
iv

in
óp

ol
is

 

Analista 
Administrativo 

Pós-graduação/ 
Especialização ou MBA 

em Administração e 
Graduação em 

Administração. * 

Registro no Conselho 
Regional de 

Administração - 
CRA/MG 

200h mensais 
40h semanais 

01 0 01 2.000,00 

Assistente 
Administrativo 

Curso Superior em 
Administração. * 

Registro no Conselho 
Regional de 

Administração - 
CRA/MG 

200h mensais 
40h semanais 

03  0 03 1.500,00 

Auxiliar de 
Regulação 

Médica 
Ensino Médio. - 

180h mensais 
36h semanais 

17 01 18 1.000,00 

Auxiliar 
Administrativo 

Ensino Médio. - 
200h mensais 
40h semanais 

04 0 04 1.100,00 

Motorista  Ensino Médio. 

Carteira Nacional de 
habilitação D com a 

informação que exerce 
atividade remunerada. 

220h mensais 
44h semanais 

01 0 01 1.450,00 

Operador de 
Frota 

Ensino Médio. - 
180h mensais 
36h semanais 

07 01 08 1.000,00 

Psicólogo 
Ensino Superior em 

Psicologia. 

Registro no Conselho 
Regional de Psicologia 

- CRP/MG 

200h mensais 
40h semanais 

01 0 01 3.000,00 

Farmacêutico 
Ensino Superior em 

Farmácia. 

Registro no Conselho 
Regional de Farmácia - 

CRF/MG 

200h mensais 
40h semanais 

01 0 01 3.000,00 

Técnico em 
Segurança 

do Trabalho 

Ensino Médio com 
Habilitação Técnica em 

Segurança  
do trabalho. 

- 
200h mensais 
40h semanais 

01 0 01 1.800,00 

 Total de Vagas 36 02 38   
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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: Auxiliar Administrativo FORMAÇÃO: Médio 

 

 Auxiliar nas atividades técnico-operacionais de natureza ocupacional-administrativa dos 
departamentos, setores e áreas como Recursos Humanos, Financeiro, Almoxarifado, Compras, 
Licitação, Recepção, Assistencial, etc., conforme normas e padrões estabelecidos, para o 
adequado atendimento às necessidades do Consórcio. 

 Auxiliar na organização de informações, conforme solicitação do superior imediato, para 
posterior elaboração de relatórios técnico-administrativos e dados estatísticos do Consórcio. 

 Auxiliar os cargos de Assistentes, Analistas e líderes de departamentos, áreas e setores 
administrativos, organizando e executando processos de trabalho, para otimização e 
agilização dos mesmos. 

 Digitar memorandos e protocolos internos, conforme padrão estabelecido pelo superior 
imediato, para o devido registro e encaminhamento de informações aos departamentos, 
áreas e setores administrativos. 

 Arquivar toda a documentação emitida e recebida de departamentos, áreas e setores 
administrativos, em ordem alfabética e/ou cronológica, para organização e futuras consultas 
necessárias ao adequado atendimento aos órgãos fiscalizadores. 

 Fornecer informações aos clientes internos e externos, de acordo com as diretrizes dos 
departamentos, áreas e setores administrativos, para a manutenção do fluxo de informações 
e para a excelência no atendimento. 

 Responsabilizar–se pelo envio e recepção de malotes entre as unidades de atendimento do 
Consórcio, protocolando as informações enviadas e recebidas, para o devido registro e 
controle. 

 Auxiliar na realização de reuniões internas e externas, identificando e preparando espaços 
físicos, recursos audiovisuais e demais itens solicitados pelos departamentos, setores e áreas. 

 Auxiliar na manutenção de estoque mínimo de material de uso e consumo necessário, 
controlando requisições e recebimentos, para a realização das atividades dos departamentos, 
áreas e setores administrativos. 

 Alimentar sistemas eletrônicos e planilhas de controle, conforme padrão estabelecido e por 
orientação de cargos superiores, para agilização dos serviços de natureza administrativa. 

 Recepcionar clientes, visitantes e fornecedores, identificando suas necessidades, para 
posterior encaminhamento ao departamento, setores e áreas do consórcio. 

 Efetuar e recepcionar ligações telefônicas, quando solicitado por departamentos, setores e 
áreas, conforme padrão estabelecido, para facilitação de contatos internos e externos. 

 Enviar correspondências, sempre que necessário, por meio da Agência Nacional de Correios, 
gerando etiqueta em formato específico e preenchendo formulário de AR (Aviso de 
Recebimento), sempre que necessário, para atendimento de necessidades internas dos 
departamentos, setores e áreas. 

 Acompanhar o retorno do documento encaminhado pelos correios, sempre que utilizado 
como serviço de AR, para o devido controle. 

 Receber e encaminhar as correspondências recebidas, diariamente, entregando 
pessoalmente, para que o responsável possa dar o devido atendimento. 

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

 Apresentar-se no horário à sede do consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga 
horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com 
as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes 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. 

 Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Auxiliar 
Administrativo, 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. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos e demais 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. 

 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: Auxiliar de Regulação Médica FORMAÇÃO: Médio 

 

 Prestar atendimento telefônico às solicitações de auxílio provenientes da população ao 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU - 192, anotando dados básicos sobre o 
chamado, como identificação do solicitante, localização geográfica, número de vítimas, 
natureza da ocorrência e informações importantes, para o devido acolhimento das 
ocorrências e direcionamento à regulação médica. 

 Atuar de forma supervisionada pelo médico regulador, de forma qualificada de acordo com o 
regulamento da portaria do Ministério da Saúde 2048/04, com as normas, com os 
procedimentos e fluxogramas internos que orientam sua atuação. 

 Abrandar o solicitante diante da ansiedade que a circunstância impõe, pacificando por meio 
de palavras acolhedoras, para a maior extração de informações precisas e verdadeiras ao 
médico regulador. 

 Preencher todas as informações extraídas do solicitante em software específico da regulação 
médica, para identificação de um diagnóstico e classificação do risco da(s) vítima(s).  

 Contatar instituições médicas, pessoas físicas e hospitais de porta do Sistema Único de Saúde - 
SUS, quando solicitado pelo médico regulador ou Direção de Regulação Médica, via telefone 
e/ou outras ferramentas de comunicação, para a obtenção de informações importantes no 
atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência e para maior agilidade do 
encaminhamento do paciente aos leitos hospitalares. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos, aparelhos EPI’s e demais instrumentos 
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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. 

 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. 

 Preencher corretamente formulários on-line, por meio do programa específico de regulação 
médica do Consórcio, para a criação de relatórios estatísticos, bem como a elaboração de 
planos de ação para melhoria constante. 

 Comunicar intercorrências que possam comprometer o andamento normal das atividades de 
trabalho ao final do plantão, por meio do livro de ocorrências e outros instrumentos de 
comunicação interna, para a melhoria constante da prestação do serviço público e/ou 
medidas preventivas e corretivas. 

 Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato, 
para a melhoria contínua de suas competências. 

 Apresentar-se no horário à sede do consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga 
horária seja cumprida, apresentando comprometimento e responsabilidade com as atividades 
inerentes a sua área, para maior qualidade no atendimento e às necessidades das equipes de 
trabalho. 

 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. 

 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. 

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

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

 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: Operador de Frota FORMAÇÃO: Médio 

 

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

 Operar o sistema de comunicação e telefonia nas Centrais de Regulação, conforme protocolos 
estabelecidos, para o direcionamento correto das USB’s e das USA’s aos locais de 
atendimento.  

 Atuar de forma supervisionada pelo médico regulador, de forma qualificada e de acordo com 
o regulamento da portaria do Ministério da Saúde 2048 de 2004, com as normas, com os 
procedimentos e fluxogramas internos que orientam sua atuação. 

 Designar a troca imediata das unidades móveis, caso venham a apresentar pane mecânica, 
elétrica ou demais formas de inoperância, para que haja a imediata disponibilidade dos 
serviços ao público.  

 Registrar em formulário próprio, no início do plantão, o nome de todos os profissionais que 
comporão a sede, as USB’s e as USA’s, de cada base descentralizada, para que se tenha o 
devido gerenciamento das equipes pela Central de Regulação Médica durante turno de 
trabalho. 

 Recepcionar todas as informações de movimentação do veículo de urgência e emergência, na 
Central de Regulação Médica, por meio de códigos específicos em sistema próprio, para 
controle dos veículos disponíveis e das equipes de trabalho. 

 Comunicar intercorrências que possam comprometer o andamento normal das atividades de 
trabalho ao final do plantão, por meio do livro de ocorrências e outros instrumentos de 
comunicação interna, para a melhoria constante da prestação do serviço público e/ou 
medidas preventivas e corretivas. 

 Contatar instituições como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de 
Bombeiro dentre outras, diante de situações de risco no local da ocorrência, quando 
solicitado pelo médico regulador, descrevendo de forma clara e precisa a situação, para que 
haja o adequado suporte ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência – 
SAMU 192. 

 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 rastreamento das USB’s e USA’s e facilitação do deslocamento de 
forma rápida do veículo de urgência ao local de atendimento. 

 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. 

 Apresentar-se no horário à base estabelecida pela Direção de Regulação Médica, 
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 Direção de Regulação Médica e manter-
se no local de trabalho até que haja a devida substituição, para a manutenção da prestação 
dos serviços ao público.  
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 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 Operador de Frota, 
para manutenção da harmonia e da tranquilidade necessárias ao ambiente de trabalho. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, 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. 

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

 Manter-se informado quanto a eventuais intercorrências (acidentes, pane mecânica e/ou 
elétrica, e outras), para que direcione outro veículo móvel de urgência e emergência ao local 
da solicitação. 

 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: Técnico Segurança do Trabalho FORMAÇÃO: Técnica 

 

 Informar ao empregador a existência de riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos e 
de acidentes a que os profissionais estão expostos em seus ambientes laborais, por meio de 
relatórios técnicos, para orientação, medidas de eliminação e neutralização dos riscos. 

 Identificar fatores de risco que ocasionam acidentes do trabalho, doenças profissionais e 
agentes ambientais agressivos aos profissionais, por meio de procedimentos padrão e Normas 
Regulamentadoras – NR’s, para eliminação e/ou controle desses agentes que prejudicam a 
segurança e saúde do trabalhador. 

 Conscientizar os profissionais sobre os riscos de acidentes de trabalho e doenças profissionais 
advindos das suas atividades laborais, por meio de cartilhas e treinamentos específicos, para 
medidas de prevenção, de eliminação e de neutralização desses riscos, bem como a criação de 
normas de segurança interna. 

 Executar as políticas de segurança e higiene do trabalho, por meio de estratégias de 
prevenção e normas regulamentadoras – NR, na Sede e nas bases descentralizadas, para 
avaliação dos resultados alcançados e medidas corretivas. 

 Divulgar normas de segurança e higiene do trabalho aos empregados públicos da  assistência, 
do administrativo, do operacional e da gestão, por meio da promoção de rodas de debates, de 
campanhas institucionais, de seminários, de palestras, de reuniões e de treinamentos, para 
orientação, para prevenção e para neutralização dos riscos nos acidentes de trabalho e 
doenças profissionais. 

 Elaborar e encaminhar aos demais setores do consórcio materiais de apoio técnico, 
regulamentos vigentes, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações dos riscos 
ambientais e biológicos, para o alinhamento de informações pertinentes a segurança do 
profissional. 



 
 

Página 52 de 90 
 

 Assegurar que todos os empregados públicos estejam utilizando os Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI’s nas atividades laborais, por meio de fiscalizações diárias, 
treinamentos e palestras de sensibilização, assegurando o cumprimento das Normas 
Reguladoras – NR’s e a segurança física dos profissionais. 

 Solicitar e autorizar reposição de Equipamentos de proteção individual – EPI’s aos 
profissionais, por meio da avaliação da real necessidade de troca dos itens e controle do 
quantitativo no Departamento de Almoxarifado, assegurando aos funcionários EPI’s em bom 
estado de conservação durante a execução de suas atividades laborais. 

 Solicitar a liberação de EPI’s no Almoxarifado para os novos empregados públicos, por meio da 
emissão de declaração/autorização assinada, assegurando o controle do quantitativo de itens 
e assegurando o início das atividades laborais com o cumprimento das normas e 
equipamentos de proteção ao profissional. 

 Apoiar e acompanhar a entrega dos EPI’s no desligamento dos empregados públicos, 
assegurando que os itens recebidos na admissão, serão todos devolvidos ao Departamento de 
Almoxarifado. 

 Realizar inspeção periódica, com relatórios técnicos de acompanhamento todos EPI’s 
devolvidos ou substituídos, após utilização com a finalidade de crítica, descarte ou 
reutilização. 

 Assegurar que os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC estejam de acordo com as Normas 
Regulamentadoras – NR´s, identificando por meio de checklist, itens vencidos e/ou itens em 
desacordo com especificações técnicas recomendadas pela legislação vigente, para remoção, 
adequação e constante melhoria na segurança dos profissionais no ambiente de trabalho. 

 Orientar profissionais de empresas terceirizadas quanto aos procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho, por meio de treinamentos periódicos e boletins informativos, para 
garantia da preservação da integridade física e mental dos trabalhadores terceirizados. 

 Auxiliar na supervisão dos Atestados de Saúde Ocupacional – ASO’s, de todos os empregados 
públicos que integram o quadro de profissionais do consórcio, bem como de empresas 
terceirizadas, solicitando a realização dos mesmos com antecedência, recebendo e 
convalidando internamente e mantendo o devido arquivamento, para acompanhamento da 
habilitação física e mental dos profissionais às atividades e para cumprimento da legislação 
vigente.  

 Auxiliar na emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, em casos de doença 
ocupacional e/ou acidente de trabalho, por meio de formulário eletrônico, para comunicação 
à Previdência Social – INSS sobre o ocorrido, bem como para a geração de indicadores que 
culminem em planos de ação de prevenção. 

 Acompanhare supervisionar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, para 
eliminação, redução e controle de riscos físicos, químicos e biológicos em prol da integridade 
física e mental dos profissionais. 

 Contribuir, auxiliar e acompanhar a elaboração e a execução do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – PCMSO, para rastreamento e diagnóstico dos agravos à saúde 
relacionados às atividades laborais, bem como o atendimento às exigências legais e a Norma 
Regulamentadora 07. 

 Contribuir, auxiliar e acompanhar a elaboração dos Laudos Técnicos de Condições Ambientais 
de Trabalho – LTCAT, acompanhando as possíveis modificações do ambiente de trabalho, bem 
como suas orientações referente a graus de insalubridade e aposentadoria especial, verificar 
seu cumprimento pelo consórcio e sua adequação à portaria do Ministério do Trabalho – MTE 
3214 de 1978. 

 Elaborar estratégias ligadas a proteção e preservação do meio ambiente, por meio de estudos 
sobre as consequências que os materiais biológicos, físico e químicos geram a natureza, para 
redução dos impactos e conscientização dos funcionários sobre a importância do equilíbrio 
natural. 
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 Participar e acompanhar do processo de construção da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA, participando de reuniões periódicas, acompanhando e implantando o mapa 
de riscos e demais ações, para promoção da saúde física e psíquica dos profissionais.  

 Promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT, por meio de treinamentos e 
palestras, para a sensibilização e para a conscientização sobre a importância da prevenção dos 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 

 Realizar visitas técnicas às bases descentralizadas, periodicamente, acompanhando e 
auditando o cumprimento das políticas de saúde, segurança e meio ambiente, bem como 
implementando as práticas pré-estabelecidas em planos de ação. 

 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 
setor administrativo e no atendimento de urgência e emergência à população. 

 Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato, 
para a melhoria contínua de suas competências. 

 Apresentar-se no horário à sede do consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga 
horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com 
as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes 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. 

 Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Segurança do 
Trabalho, 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. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos, aparelhos EPI’s e demais 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. 

 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. 

 Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos com extintores e 
mangueiras. 

 Registrar em documento próprio a ocorrência de acidentes de trabalho. 

 Realizar o registro das taxas de gravidade e frequência mensalmente. 

 Acompanhar todos os casos de funcionários afastados e em readaptação após acidentes, 
informando mensalmente em relatório técnico. 

 

TÍTULO DO CARGO: Motorista FORMAÇÃO: Médio 
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 Transportar empregados públicos do consórcio e materiais hospitalares para as bases 
descentralizadas, conforme designação da coordenação de frota e/ou supervisor de base, 
para deslocamento dentro de um mesmo município e/ou viagens para outras localidades com 
segurança. 

 Guiar os veículos do consórcio com zelo, segurança e direção defensiva, respeitando as 
normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, para adequada utilização do recurso e 
qualidade do atendimento aos funcionários que necessitam do serviço. 

 Realizar vistoria do veículo sob sua responsabilidade antes das viagens, no início do plantão, 
identificando por meio de checklist itens de manutenção básica como níveis de combustível, 
óleo, água, fluidos, calibragem e condição de uso dos pneus, sistemas de ignição, sistemas de 
transmissão, luzes de sinalização e demais possíveis avarias que comprometam a segurança e 
o adequado funcionamento, para uma atuação preventiva e diminuição de manutenções 
corretivas. 

 Responsabilizar-se pelo atendimento aos itens de manutenção básica possíveis de 
regularização imediata e direcionar à Coordenação de Frota itens que requerem atendimento 
específico de manutenção profissional. 

 Zelar pela limpeza dos veículos, interna e externamente, considerando aspectos básicos de 
higiene, deixando os veículos em plenas condições de uso. 

 Utilizar com zelo e cuidado os veículos e equipamentos 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 de abrangência do Consórcio, para melhor desempenho no 
deslocamento dos funcionários. 

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

 Informar a Coordenação de Frota 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. 

 Responsabilizar-se pelo deslocamento de documentos, de materiais e insumos necessários ao 
adequado funcionamento das bases descentralizadas, por meio das demandas encaminhadas 
pelas coordenações em geral do consórcio, para que haja abastecimento adequado das 
unidades de atendimento móvel e para entrega de documentações necessárias para o pleno 
atendimento às legislações.  

 Efetuar serviços externos administrativo, por meio de designações da secretaria executiva 
e/ou gerência administrativa, para a entrega de malotes e/ou documentos em repartições 
públicas, escritórios, prefeituras, entre outros e para a garantia da entrega em tempo hábil.   

 Buscar materiais diversos, por meio de designações da secretaria executiva e gerências 
administrativa e de logística, para agilidade diante de uma excepcionalidade do Consórcio. 

 Manter-se atualizado quanto às leis de trânsitos e normas de direção defensiva, por meio de 
cursos de reciclagem, para a manutenção da habilitação plena ao cargo. 

 Encaminhar os veículos para manutenção automotiva preventiva, mediante cronograma de 
revisão elaborado pelo mecânico, para diagnóstico de possíveis falhas mecânicas e/ou 
elétricas e redução de manutenções corretivas 

 Possuir disponibilidade para viagens, podendo pernoitar, mediante necessidade designação 
do superior imediato, para que sejam atendidas as demandas do consórcio. 

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

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

 Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a sua 
função, frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de 
formação, para melhor desempenho e auxílio a equipe da assistência. 

 Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato, 
para a melhoria contínua de suas competências. 

 Apresentar-se no horário à sede do consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga 
horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com 
as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes 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. 

 Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Motorista, 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. 

 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: Assistente Administrativo FORMAÇÃO: Superior 

 

 Assistir técnica e operacionalmente os processos administrativos dos departamentos, setores 
e áreas administrativas, participando e acompanhando as tarefas rotineiras essenciais ao bom 
funcionamento da estrutura organizacional do consórcio, para o adequado atendimento do 
serviço pré-hospitalar de urgência e emergência à população. 

 Assistir as ações operacionais do planejamento, organização, controle e assessoramento das 
áreas, como Recursos Humanos, Financeiro, Almoxarifado, Compras, Licitação, Recepção, 
Assistencial, etc., para identificação de pontos a desenvolver e proposição de melhorias. 

 Assistir a preparação de dados e informações para a confecção de relatórios qualitativos e 
quantitativos dos departamentos, setores e áreas administrativas de sua atuação. 

 Assistir técnico e operacionalmente as atividades administrativas dos departamentos, setores 
e áreas, por meio de observação do andamento dos processos, para identificação e 
proposição de melhorias. 

 Acompanhar planilhas de não conformidade em sua(s) área(s) de atuação, subsidiando ao(s) 
Analistas e demais líderes a elaboração de planos de ação para as devidas adequações. 

 Inserir e atualizar bases de dados em sistemas eletrônicos (folha de pagamento, cadastro de 
fornecedores, processos de compra, processamentos financeiros, etc), para a geração de 
informações confiáveis necessárias à análise e tomada de decisão. 

 Assistir na guarda de memorando e ofício e demais documentos recebidos, após protocolo, 
arquivando conforme padrão estabelecido pelos departamentos, setores e áreas do 
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consórcio. 

 Inserir informações para a geração de gráficos, mensalmente e/ou anualmente, por meio de 
sistema próprio ou planilhas específicas, para a devida análise, acompanhamento e controle 
de indicadores internos dos departamentos, setores e áreas administrativas do consórcio. 

 Organizar e controlar os processos operacionais administrativos interdepartamentais, 
recepcionando e conferindo protocolos de recebimentos e despachos, registro, guarda de 
documentos e atualização de cadastros. 

 Atender com excelência os clientes internos e externos, por meio de contato telefônico, 
endereço eletrônico e pessoalmente, para esclarecimentos de dúvidas e execução de 
demandas administrativas. 

 Apontar possíveis desvios e irregularidades nos processos, bem como infrações às normas 
regimentais internas aos líderes dos departamentos, setores e áreas administrativas, para 
tomada de decisões preventivas e corretivas. 

 Cumprir com todas as orientações de regulamento interno, bem como legislações que 
circundam o segmento de consórcios públicos, para evitar dispêndios com ações judiciais e 
autos de infrações por órgãos fiscalizadores. 

 Assistir de forma técnico-operacional a execução de projetos táticos e operacionais 
demandados pelos departamentos, setores e áreas administrativas.  

 Orientar o cargo de Auxiliar Administrativo, na esfera operacional e intelectual das atividades, 
para a devida disseminação do conhecimento. 

 Atuar em processo técnico-operacionais com foco na qualidade e racionalização de recursos, 
para melhor utilização dos recursos públicos e do desempenho organizacional. 

 Apoiar analistas e líderes no alcance dos objetivos e resultados almejados pelos 
departamentos, setores e áreas administrativas. 

 Atuar na adequada conferência de informações geradas pelos processos administrativos dos 
departamentos, setores e áreas do consórcio. 

 Relacionar-se com todos os empregados públicos e gestores públicos, sempre que necessário, 
para identificação de demandas de natureza operacional-administrativa. 

 Manter-se informado sobre novos conceitos, concepções e métodos administrativos adotados 
para melhor desempenho dos processos técnicos administrativos do consórcio, bem como 
promover a transmissão de sua correta interpretação técnica aos líderes e equipes de 
trabalho. 

 Assistir a produção e a organização de informações, conforme solicitação do superior 
imediato, para posterior elaboração de relatórios técnico-administrativos e dados estatísticos 
do consórcio. 

 Atuar conjuntamente aos cargos de Analistas e líderes de departamentos, áreas e setores 
administrativos, assistindo processos de trabalho, para otimização e agilização dos mesmos. 

 Digitar memorandos e protocolos internos, conforme padrão estabelecido pelo superior 
imediato, para o devido registro e encaminhamento de informações aos departamentos, 
áreas e setores administrativos. 

 Arquivar toda a documentação emitida e recebida de departamentos, áreas e setores 
administrativos, em ordem alfabética e/ou cronológica, para organização e futuras consultas 
necessárias ao adequado atendimento aos órgãos fiscalizadores. 

 Fornecer informações aos clientes internos e externos, de acordo com as diretrizes dos 
departamentos, setores e áreas administrativas, para a manutenção do fluxo de informações 
e para a excelência no atendimento. 

 Responsabilizar–se pelo envio e recepção de malotes entre as unidades de atendimento do 
consórcio, protocolando as informações enviadas e recebidas, para o devido registro e 
controle. 

 Assistir a realização de reuniões internas e externas, preparando espaços físicos, recursos 
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audiovisuais e demais itens solicitados, bem como elaborando pautas de líderes e atas, 
conforme padrões estabelecidos para o devido registro das informações apresentadas, 
discutidas e definidas. 

 Assistir os departamentos, áreas e setores administrativos na manutenção de estoque mínimo 
de material de uso e consumo necessário, controlando requisições e recebimentos, para a 
realização das atividades. 

 Alimentar sistemas eletrônicos e planilhas de controle, conforme padrão estabelecido e por 
orientação de cargos superiores, para agilização dos serviços de natureza administrativa. 

 Recepcionar clientes, visitantes e fornecedores, identificando suas necessidades, para 
posterior encaminhamento ao departamento, setor e áreas do consórcio. 

 Efetuar e recepcionar ligações telefônicas, quando solicitado por departamentos, setores e 
áreas, conforme padrão estabelecido, para facilitação de contatos internos e externos. 

 Enviar correspondências, sempre que necessário, por meio da Agência Nacional de Correios, 
gerando etiqueta em formato específico e preenchendo formulário de AR (Aviso de 
Recebimento), sempre que necessário, para atendimento de necessidades internas dos 
departamentos, setores e áreas. 

 Acompanhar o retorno do documento encaminhado pelos correios, sempre que utilizado 
como serviço de AR, para o devido controle. 

 Receber e encaminhar as correspondências recebidas, diariamente, entregando 
pessoalmente, para que o responsável possa dar o devido atendimento. 

 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-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 
setor administrativo e no atendimento de urgência e emergência à população. 

 Apresentar-se no horário à sede do consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga 
horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com 
as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes 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. 

 Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Assistente 
Administrativo, 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. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos e demais 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. 

 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 
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imediato. 
 

 

TÍTULO DO CARGO: Farmacêutico  FORMAÇÃO: Superior 

 

 Supervisionar processos e pessoas no setor de Farmácia, por meio do acompanhamento, 
identificação, avaliação e proposição de ações de cunho operacional e estratégico que 
culminem na qualidade dos serviços necessários à plena atuação do consórcio. 

 Promover a farmacovigilância, por meio da avaliação, compreensão e detecção de 
intercorrências relacionadas aos fármacos, para prevenção de possíveis intoxicações, perda 
de eficácia e/ou uso indevido, garantindo assim a eficácia dos medicamentos.  

 Supervisionar a organização dos medicamentos e materiais hospitalares, por meio do 
armazenamento dos insumos de acordo com as normas da ANVISA e protocolos do Sistema 
Único de Saúde - SUS, para a agilidade no abastecimento das Unidades de Suporte Básico - 
USB´s e Unidades de Suporte Avançado - USA´s.  

 Atualizar-se sistematicamente no site da ANVISA, por meio de notas de esclarecimentos 
disponibilizadas no site, para a verificação de possíveis lotes de medicamentos que podem 
estar bloqueados e/ou com restrições, e assim proceder conforme orientações do órgão.  

 Auditar o estoque de medicamentos e materiais de saúde nas bases descentralizadas, em 
períodos regulares pré-determinados, por meio da verificação do quantitativo, prazo de 
validade e lote, para a garantia do estoque mínimo e de fármacos nos padrões estabelecidos 
pela ANVISA e pelo SUS. 

 Elaborar os termos de referência, identificando o quantitativo e as especificações técnicas dos 
produtos necessários, para encaminhamento do processo ao setor de licitação, e para a 
posterior compra dos insumos necessários para a continuidade da prestação do serviço 
público. 

 Elaborar e supervisionar a execução do programa PGRSS – Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde, por meio de regulamentos técnicos, para o manejo, 
separação, acondicionamento de acordo com suas características e o descarte correto dos 
resíduos sólidos.  

 Supervisionar o estoque de medicamentos, identificando se houve o adequado registro de 
entrada e saída em software específico do almoxarifado, para o controle preciso do 
quantitativo de cada item, evitando assim a compra desnecessária e a falta de medicamentos 
necessários ao atendimento do serviço de urgência e emergência. 

 Gerar relatórios estatísticos de distribuição e quantitativo de produtos de saúde, por meio da 
compilação das entradas e saídas no software, para a geração de indicadores e 
consequentemente a elaboração de planos de ação para as atividades que necessitam de 
melhorias. 

 Disseminar e cumprir com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e ANVISA, por 
meio de protocolos e notas de esclarecimento, para eliminação, redução e prevenção de 
intercorrências advindas da prestação do serviço fora dos padrões estabelecidos pelo órgão. 

 Supervisionar o processo de entrega dos medicamentos e itens hospitalares solicitados pelos 
profissionais, para que garanta que as USB’s e USA’s sejam abastecidas em tempo hábil e que 
contenham todos os medicamentos necessários para o atendimento de urgência e 
emergência.  

 Supervisionar o recebimento de medicamentos licitados e comprados, para a garantia de que 
os medicamentos estejam de acordo com as normas da ANVISA e disponíveis para suprir as 
demandas do consórcio. 

 Atuar na organização dos medicamentos, auditando sistematicamente, para a manutenção da 
agilidade na distribuição e armazenamento de acordo com as normas técnicas e da ANVISA. 
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 Supervisionar e garantir o direcionamento dos materiais de saúde e medicamentos para as 
bases descentralizadas, para manutenção do quantitativo do estoque e continuidade dos 
serviços de saúde de urgência e emergência. 

 Supervisionar e garantir o adequado fracionamento, conforme normas específicas que 
regulam a atividade. 

 Supervisionar e orientar a adequada contagem de materiais de saúde e medicamentos, 
periodicamente, conforme protocolo estabelecido, para o devido controle do estoque.  

 Supervisionar o adequado encaminhamento de medicamentos como psicotrópicos, 
entorpecentes e especiais, regidos pela portaria 344 de 1998 do Ministério da Saúde e suas 
alterações, conferindo o protocolo estabelecido de apresentação de receituário específico 
constando os dados do usuário e/ou número da ocorrência, nome do(s) medicamento(s), 
quantidade dispensada e dados do prescritor, mediante a apresentação, para adequação às 
normas previstas em legislação vigente.  

 Supervisionar o cadastramento das notas fiscais referentes à aquisição de produtos de saúde 
e medicamentos, em sistema específico do almoxarifado, para a devida gestão dos itens no 
estoque. 

 Supervisionar o registro da farmácia junto ao CRF e Vigilância Sanitária Municipal; 

 Atender as normas exigidas pelo CRF e Vigilância Sanitária Municipal. Elaborar e fornecer os 
documentos necessários para obtenção da certidão de regularidade junto ao CRF e alvará de 
funcionamento junto à Vigilância Sanitária. 

 Supervisionar o armazenamento de materiais de saúdee medicamentos, conforme protocolo 
e orientações técnicas estabelecidas, para a manutenção da organização e rápida 
disponibilização às USB’s e USA’s. 

 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 (CRF MG), 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 Farmácia - CRF, com jurisdição na área onde ocorra o exercício, para a 
manutenção da habilitação profissional. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, instalações, 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. 

 Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências, 
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 pelo superior imediato, para a manutenção da 
prestação dos serviços 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 Farmacêutico, para 
manutenção da harmonia e da tranquilidade necessárias ao ambiente de trabalho. 

 Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato ou direção, para integração às 
normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 

 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. 
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 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: Psicólogo  FORMAÇÃO: Superior 

 
 

 Realizar atividades inerentes ao cargo de psicólogo, por meio de preceitos do Conselho 
Federal de psicologia, do código de ética do psicólogo e do Sistema Único de Saúde – SUS, 
para melhoria constante da condição de saúde psíquica dos empregados públicos do 
Consórcio. 

 Identificar fenômenos psicológicos advindos da relação de trabalho, por meio de ferramentas 
e métodos adequados ao profissional da psicologia, para promoção de intervenções 
preventivas e corretivas que culminem na melhoria e manutenção do clima organizacional. 

 Participar da elaboração e da execução de programas e projetos institucionais no âmbito das 
pessoas, por meio da análise de todas as suas etapas estruturais, para que os impactos sejam 
positivos no clima organizacional do consórcio e na saúde do empregado público. 

 Atuar nos processos seletivos simplificados de excepcional interesse público, na condução de 
práticas integradas e ferramentas da psicologia, para a captação de profissionais alinhados 
aos interesses departamentais e institucionais do consórcio. 

 Elaborar o perfil profissiográfico de cada cargo do consórcio, por meio da análise das 
atribuições, das responsabilidades, das competências e dos requisitos psicológicos, para 
melhor adequação do empregado público às características do cargo. 

 Conduzir o processo de mapeamento de competências, juntamente com o Gerente 
Administrativo, por meio da definição das técnicas, habilidades e conhecimentos que se 
espera de cada empregado público, para a implementação da gestão por competências no 
Consórcio.  

 Acompanhar o desempenho individual e/ou em grupo, juntamente com o DRH, em períodos 
pré-estabelecidos, por meio da aplicação de metodologias específicas de avaliação de 
desempenho, para o diagnóstico do comprometimento, postura, relacionamento com a 
equipe, produtividade, entre outros, do empregado público. 

 Realizar atendimento psicológico individual ou em grupo, em períodos pré-determinados e 
quando necessário, por meio de métodos específicos, para acolhimento e identificação dos 
aspectos biopsicossocial dos empregados públicos do Consórcio.  

 Atuar nos processos demissionários, por meio da aplicação de questionário específico, para 
identificação dos pontos fortes e pontos a desenvolver e posterior elaboração de planos de 
ação que culminem na melhoria contínua dos processos institucionais. 

 Participar de equipes multiprofissionais nos processos de gestão de pessoas, de saúde, e de 
qualidade de vida no trabalho, por meio do planejamento e execução de atividades de estudo, 
ações preventivas, assistência aos agravos à saúde relacionada ao trabalho, para   redução de 
doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e melhoria da qualidade de vida aos empregados 
públicos. 

 Atuar no desenvolvimento dos empregados públicos do consórcio, por meio da identificação 
das necessidades de treinamento, para o devido apoio na elaboração de programas 
institucionais de educação que garanta o fortalecimento das potencialidades individuais e 
coletivas. 

 Planejar eventos comemorativos, por meio da identificação no calendário anual de datas 
oficiais e aniversários, para a manutenção do clima organizacional, maior motivação, maior 
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produtividade, melhor qualidade de vida e satisfação dos empregados públicos do consórcio. 

 Promover a integração e socialização dos empregos públicos admitidos, conforme padrão 
estabelecido, para que haja a disseminação das políticas institucionais, o conhecimento de 
departamentos, setores e áreas, normas e processos, código de ética e conduta, bem como os 
demais empregados públicos que compõem o consórcio. 

 Realizar visitas técnicas ás bases descentralizadas do consórcio, conforme cronograma pré-
estabelecido e diante de demandas específicas, para implementação de práticas psicológicas 
previstas em planos de ação e para a identificação de necessidades de melhorias no clima 
organizacional. 

 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. 

 Elaborar relatórios gerenciais e demonstrações gráficas, conforme padrões estabelecidos, 
para identificação do efetivo resultado das ações realizadas pelo setor.   

 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 
setor administrativo e no atendimento de urgência e emergência à população. 

 Apresentar-se no horário à sede do consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga 
horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com 
as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes 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. 

 Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Psicólogo, 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. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos e demais 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. 

 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: Analista Administrativo FORMAÇÃO: Especialista 

 

 Analisar técnica e operacionalmente os processos administrativos dos departamentos, setores 
e áreas administrativas, participando e acompanhando as tarefas rotineiras essenciais ao bom 
funcionamento da estrutura organizacional do consórcio, para o adequado atendimento do 
serviço pré-hospitalar de urgência e emergência à população. 
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 Planejar, organizar, controlar e assessorar os departamentos, áreas e setores administrativos, 
como recursos humanos, financeiro, almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, 
informações, tecnologia, recepção, assistencial, entre outras, analisando os sistemas de 
controles e métodos administrativos em geral, para maior excelência na gestão do consórcio. 

 Elaborar, executar e acompanhar projetos, analisando e identificando as necessidades do 
consórcio, para que sejam efetivos os resultados obtidos na administração pública e 
especificamente no serviço pré-hospitalar de urgência e emergência.  

 Promover estudos de racionalização, por meio da análise contínua dos processos, fluxo de 
trabalho e dos gastos, para melhor aproveitamento na utilização dos recursos públicos. 

 Aperfeiçoar as atividades funcionais, por meio de indicadores e processos bem definidos, para 
maior controle do desempenho do consórcio.  

 Diagnosticar a melhor decisão a ser tomada em situações de risco, por meio da análise do 
cenário interno e externo, para que os superiores possam tomar decisões assertivas e 
estratégicas benéficas ao consórcio. 

 Manter atualizados controles administrativos de sua área de atuação, desenvolvendo estudos 
e efetuando levantamentos, análises, programações e cálculos na realização de atividades 
técnico-administrativas. 

 Atualizar bases de dados com informações orçamentárias, de recursos humanos e gestão de 
contratos, gerando informações consistentes sobre sua área. 

 Elaborar e emitir relatórios, planilhas e gráficos dos departamentos, setores e áreas do 
consórcio, para o acompanhamento e análise dos gestores do consórcio. 

 Apontar à gerência administrativa possíveis desvios e irregularidades nos processos, bem 
como infrações às normas regimentais internas, para tomada de decisões corretivas e 
preventivas. 

 Preencher e emitir documentos legais e solicitações internas das áreas, de acordo com 
normas e critérios definidos, encaminhando-os às áreas/pessoas envolvidas. 

 Orientar os cargos de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, na esfera 
operacional e intelectual das atividades, para a devida disseminação do conhecimento e 
otimização do trabalho. 

 Elaborar, alimentar e acompanhar todos os indicadores de naturezas estratégica, tática e 
operacional, alinhadas ao planejamento. 

 Elaborar pautas e documentos pertinentes para a realização de reuniões setoriais, 
acompanhar, quando solicitado, com a elaboração de atas de registro, bem como realizar a 
preparação de toda a estrutura de apresentação. 

 Disseminar informações sobre políticas e procedimentos administrativos aos profissionais dos 
departamentos, setores e áreas, fazendo uso dos meios de comunicação disponibilizados, 
para que haja a devida compreensão e aculturamento. 

 Preparar dados e informações para a confecção de relatórios qualitativos e quantitativos dos 
departamentos, setores e áreas administrativas de sua atuação. 

 Elaborar e Acompanhar planilhas de não conformidade em sua(s) área(s) de atuação, 
subsidiando ao(s) líderes a elaboração de planos de ação para as devidas adequações. 

 Analisar a inserção de informações nas bases de dados em sistemas eletrônicos (folha de 
pagamento, cadastro de fornecedores, processos de compra, processamentos financeiros, 
etc), para a geração de informações confiáveis necessárias à análise e tomada de decisão. 

 Acompanhar e atualizar os registros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde, mensalmente, por meio do registro de todas as inclusões, alterações e exclusões de 
informações dos empregados públicos do consórcio, para envio dos dados à Superintendência 
Regional de Saúde.  

 Manter organizados memorandos e ofícios e demais documentos recebidos, após protocolo, 
conforme padrão estabelecido pelos departamentos, setores e áreas do consórcio. 
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 Gerar gráficos, mensalmente e/ou anualmente, por meio de sistema próprio ou planilhas 
específicas, para a devida análise, acompanhamento e controle de indicadores internos dos 
departamentos, setores e áreas administrativas do consórcio. 

 Atender com excelência os clientes internos e externos, por meio de contato telefônico, 
endereço eletrônico e pessoalmente, para esclarecimentos de dúvidas e execução de 
demandas administrativas. 

 Apontar possíveis desvios e irregularidades nos processos, bem como infrações às normas 
regimentais internas aos líderes dos departamentos, áreas e setores administrativos, para 
tomada de decisões preventivas e corretivas. 

 Cumprir com todas as orientações de regulamento interno, bem como legislações que 
circundam o segmento de consórcios públicos, para evitar dispêndios com ações judiciais e 
autos de infrações por órgãos fiscalizadores. 

 Apoiar demais analistas e líderes no alcance dos objetivos e resultados almejados pelos 
departamentos, áreas e setores administrativos. 

 Relacionar-se com todos os empregados públicos e gestores públicos, sempre que necessário, 
para identificação de demandas de natureza operacional administrativa. 

 Manter-se informado sobre novos conceitos, concepções e métodos administrativos adotados 
para melhor desempenho dos processos técnicos administrativos do consórcio, bem como 
promover a transmissão de sua correta interpretação técnica aos líderes e equipes de 
trabalho. 

 Atuar conjuntamente aos cargos de Analistas e líderes de departamentos, áreas e setores 
administrativos, assistindo processos de trabalho, para otimização e agilização dos mesmos. 

 Digitar memorandos e protocolos internos, conforme padrão estabelecido pelo superior 
imediato, para o devido registro e encaminhamento de informações aos departamentos, 
áreas e setores administrativos. 

 Fornecer informações aos clientes internos e externos, de acordo com as diretrizes dos 
departamentos, áreas e setores administrativas, para a manutenção do fluxo de informações 
e para a excelência no atendimento. 

 Alimentar sistemas eletrônicos e planilhas de controle, conforme padrão estabelecido e por 
orientação de cargos superiores, para agilização dos serviços de natureza administrativa. 

 Recepcionar clientes, visitantes e fornecedores, identificando suas necessidades, para 
posterior encaminhamento ao departamento, setores e áreas do consórcio. 

 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-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 
setor administrativo e no atendimento de urgência e emergência à população. 

 Apresentar-se no horário à sede do consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga 
horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com 
as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes 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. 

 Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Analista 
Administrativo, para manutenção da harmonia e da tranquilidade necessárias ao ambiente de 
trabalho. 
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 Participar das reuniões convocadas pela coordenação ou direção, sempre que necessário, 
para integração às normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 

 Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos e demais 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. 

 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 ADM. PÚBLICA ESPECÍFICO

Nº QUESTÕES 10 5 5 5 5 15

PESO 1,5 2 2 2 2 3

PONTOS 15 10 10 10 10 45

Nº QUESTÕES

PONTOS

Nº QUESTÕES

PONTOS

PORTUGUÊS NORMAS SAMU INFORMÁTICA RAC. LÓGICO ADM. PÚBLICA ESPECÍFICO

Nº QUESTÕES 10 5 5 5 5 15

PESO 1,5 2 2 2 2 3

PONTOS 15 10 10 10 10 45

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 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 Organização e Estrutura do Estado, Governo e Administração. 
 Conceito: Estado, Governo e Administração Pública. 
 O Estado de Bem-Estar Social. 
 Características da Administração Pública. 
 Princípios aplicáveis a Administração Pública. 
 Organização da Administração Pública Brasileira. 
 Transparência e a Lei de Acesso à Informação. 
 Qualidade na Administração Pública. 
 Excelência nos Serviços Públicos. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1- BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm. Acesso 
em:19/08/2019. 

2- BRASIL. Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a 
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Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos 
da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm Acesso em: 19/08/2019. 

3- BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. Títulos e Capítulos que tratam da Administração Pública e 
respectivas leis complementares e Emendas Constitucionais. 

4- CRETELLA JR. José. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
5- GRANJEIRO, J. Wilson. Administração Pública. Brasília: VESTCON, 2003. 
6- LIMA, Paulo Daniel Barreto. A Excelência em Gestão Pública: A trajetória e a Estratégia do 

GESPÚBLICA. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 
7- MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2007. 
8- SOUZA, Henrique Mandagaráet al, Critérios de Excelênciaem Modelos de Gestão de Qualidade em 

serviços públicos: Uma análise comparativa. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/97354/000919637.pdf?sequence=1 Acesso em: 
19/08/2019. 

 
 

1.5 – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS  

1.5.1 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Noções de arquivo. 
 Departamentalização e Descentralização. 
 Habilidades interpessoais. 
 Atendimento ao cliente. 
 Diversidade. 
 Atitudes no trabalho. 
 Satisfação no trabalho. 
 Personalidade e valores. 
 Trabalho em grupo. 
 Trabalho em equipe. 
 Comunicação interpessoal e organizacional 
 Conflito. 
 Negociação. 
 Estrutura Organizacional. 
 Processos Empresariais. 
 Fluxogramas. 
 Formulários. 
 Análise e distribuição do trabalho. 
 Manuais de organização. 
 Políticas e práticas de Recursos Humanos. 
 Redação de documentos oficiais e textos empresariais 
 Noções sobre a Constituição da república federativa do Brasil de 1988. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. CURY, A. Organização e Métodos: uma visão holística. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
2. DUBRIN, Andrew J. Fundamentos do Comportamento Organizacional. São Paulo: Thomson, 2003. 
3. GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 3ª ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2005. 
4. JAMESON, S. H. Administração de arquivos e documentação. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 1964. 
5. MIRANDA, Passos. Administração de escritório na prática. Rio de Janeiro: Forum Editora Ltda, 1972. 
6. ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional: teoria e prática no 

contexto brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
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1.5.2 – AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA 

 Comunicação e relações interpessoais 
 Psicologia das urgências e emergências 
 Saúde e doença no contexto do trabalho  
 Dinâmica do funcionamento psíquico 
 Funções Psíquicas e suas alterações 
 Suicídio 
 Psicologia e emoções 
 Comportamento social: atitudes, estereótipos, preconceitos, conformismo. 
 Trabalho em equipe 
 Processo Grupais 
 Tomada de decisão 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. GIGLIO-JACQUEMOT, A. Urgências e Emergências em saúde: perspectivas de profissionais e usuários. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 

2. FRANÇA, Ana Cristina Limonge. Stress e Trabalho: uma abordagem psicossomática. São Paulo: Atlas, 
2005. 

3. MINICUCCI, A. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. São Paulo: Atlas, 2000. 
4. RODRIGUES, Aroldo. A Psicologia social para principiantes: estudo da interação humana. Petrópolis: 

Vozes, 2011. 
5. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 
6. CAMARGO, José Alberto de. MAGALHÃES, Naiara. Não é coisa da sua cabeça – o que você precisa 

saber sobre ansiedade, depressão e outros. Brasil: Editora Gutenberg, 2012 
7. Conselho Federal de Psicologia O Suicídio e os Desafios para a Psicologia / Conselho Federal de 

Psicologia. - Brasília: CFP, 2013. Em: 
http://media.wix.com/ugd/7ba6db_217f4637921343e9b3f4576caa6087f0.pdf 

8. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde 
mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 176 p.: il. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 34) Em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_34.pdf 

 

1.5.3 – MOTORISTA 

 Direção defensiva 
 Direção Econômica 
 Legislação e sinalização de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (todo o teor) 
 Sinalização de trânsito 
 Manutenção, lubrificação e conservação do veículo: eletricidade de autos, sistema de 

funcionamento dos componentes dos equipamentos: leitura de painel, nível de óleo, 
água,condições de freio e pneus  

 Noções de mecânica básica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de 
veículos. Instrumentos e ferramentas 

 Diagnóstico de falhas de funcionamento dos equipamentos 
 Primeiros socorros 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO – ABRAMET. Noções de Primeiros Socorros no 
Trânsito. São Paulo: ABRAMET, 2005. Disponível em: 
<http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000085902.PDF>. Acesso em: 19/08/2019. 
2. BRASIL. Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial 



 
 

Página 71 de 90 
 

[da] União, Brasília, DF, 24 set. 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm>. Acesso em: 19/08/2019. 
 3. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: 
sinalização vertical de regulamentação. Volume I. Brasília: CONTRAN, 2007.  
4. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: 
sinalização vertical de advertência. Volume II. Brasília: CONTRAN, 2007.  
5. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: 
sinalização vertical de indicação. Volume III. Brasília: CONTRAN, 2014.  
6. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: 
sinalização horizontal. Volume IV. Brasília: CONTRAN, 2007.  
7. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: 
sinalização semafórica. Volume V. Brasília: CONTRAN, 2014.  
8. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF. Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Social. Manual do Condutor para a renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação. Brasília: DETRAN-DF, 2005.  
9. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO – DETRAN-PE. Direção defensiva e 
prevenção de acidentes.  
10. DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN. Direção defensiva: Trânsito seguro é um 
direito de todos. Brasília: DENATRAN, 2005.  
11. PEIXOTO, N. H. Curso técnico em automação industrial: segurança do trabalho. 3. ed. Santa Maria: 
Universidade Federal de Santa Maria: Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, 2011.  
12. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ. Manual de Uso e Conservação de 
Veículos.  
 
 

1.5.4 – OPERADOR DE FROTA 

 Política Nacional de Atenção às Urgência. 
 A rede de atenção às urgências em Minas Gerais. 
 SAMU – Estrutura de Serviços, funcionalidade e atendimentos 
 SAMU – Rede de Urgência e Emergência: municípios consorciados – organização – bases 

descentralizadas e hospitais credenciados. 
 Níveis de Respostas à Atendimentos e Emergências 
 Meios de transmissão e utilização do sistema de radiocomunicação – código “Q”; Códigos 

reconhecidos pelo Ministério de Ciências, tecnologia, Inovação e Comunicação no uso da linguagem 
de radiocomunicação; Legislação de rádio comunicação em geral e em emergências.  

 Noções da malha viária e vias de acesso territorial: utilização de ferramentas digitais de localização 
geográfica; GPS e/ou mapas impressos. 

 Ética profissional no uso da linguagem de radiocomunicação. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. Rede de Atenção à Urgência e Emergência na Macrorregião Norte de Minas Gerais. Estudo de Caso – 
Navegador SUS. Série Redes integradas de Atenção à Saúde. OPAS. 2011. Disponível 
em:http://apsredes.org/pdf/REDE-DE-URGENCIA-E-EMERGENCIA-NORTE-MINAS-Estudo-de-Caso.pdf 
Acesso em: 19/08/2019. 

2. BRASIL, Portaria nº 2048 de 05/09/2002 do Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html Acesso em: 
19/08/2019. 

3. BRASIL, PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011 - Reformula a Política Nacional de Atenção às 
Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). 

4. Apêndice 9 e Apêndice 11 da Norma 31/94. Disponível em: http://pp6pp.com.br/Norma31_94.pdf 
Acesso em: 19/08/2019. 

5. Ética e procedimentos operacionais para radio amador. Edição 3. Junho de 2009. Disponível em: 
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http://www.radioamadores.net/files/etica_operacional_v3.pdf Acesso: 19/08/2019. 

 

1.5.5 – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho na empresa.  
 Órgãos e instituições relacionadas à segurança e saúde do trabalhador. Programas obrigatórios para 

as empresas.  
 Higiene do Trabalho.  
 Riscos ambientais.  
 Avaliação e controle de agentes ambientais.  
 Insalubridade.  
 Riscos físicos, químicos, biológicos e mecânicos.  
 Condições ambientais de trabalho.  
 Ruído, temperatura, velocidade e umidade relativa do ar, e iluminação no posto de trabalho.  
 Equipamentos, parâmetros e procedimentos de mensuração.  
 Tecnologia e prevenção no combate a sinistro.  
 Propriedade físico-química do fogo.  
 O incêndio e suas causas.  
 Classes de incêndio.  
 Métodos de extinção.  
 Agentes e aparelhos extintores.  
 Extintores de incêndio.  
 Sistemas de prevenção e combate a incêndios.  
 Brigadas de incêndio.  
 Planos e brigadas de emergência.  
 Segurança do Trabalho: Legislação e normatização.  
 Acidentes de trabalho.  
 Conceito técnico e legal.  
 Riscos e causas de acidentes do trabalho.  
 Análise de acidentes.  
 Comunicação e registro de acidentes de trabalho.  
 Definições de atos e condições ambientes de insegurança.  
 Investigação das causas de acidentes.  
 Estatísticas de acidentes.  
 Prevenção de acidentes de trabalho.  
 Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  
 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).  
 Inspeção de segurança.  
 CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Campanhas de prevenção e SIPATs. 
 Elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.  
 Estudo de riscos.  
 Mapeamento de riscos.  
 Análise de riscos.  
 Programa de prevenção e controle de perdas em empresas.  
 Controle de perdas e perícias trabalhistas.  
 Responsabilidade civil e criminal.  
 Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.  
 Medicina do Trabalho na empresa.  
 Fisiologia humana.  
 Toxicologia.  
 Doenças profissionais e doenças relacionadas com o trabalho.  
 Agentes causadores de doenças – físicos, biológicos, químicos e ergonômicos. Elaboração do PCMSO 
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– Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).  
 Primeiros Socorros.  
 Ergonomia. Princípios da Ergonomia. A aplicabilidade da Ergonomia. Ergonomia e prevenção de 

acidentes. Atividades musculares. Posturas e movimentos. Transporte, armazenamento, 
movimentação e manuseio de materiais.  

 Proteção ambiental. Transformação do ambiente. Controle de qualidade ambiental. Qualidade do ar 
e da água. Controle de resíduos e reciclagem.  

 Estatística aplicada à Saúde do trabalhador.  
 Qualidade e Excelência no Gerenciamento dos Serviços de Medicina e Segurança do trabalho.  
 Administração e legislação aplicada à segurança e saúde do trabalhador, em especial: Constituição 

Federal (1988): Título II, Capítulo II “Dos Direitos Sociais”, Artigo 7º. Constituição Federal (1988): 
Título VIII, Capítulo II “Da Seguridade Social”, Artigos 196 e 200. CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho): Título II, Capítulo V “Da Segurança e Medicina do Trabalho”, Artigos 154 a 223. Convenções 
da OIT (Organização Internacional do trabalho): nº 155, 162, 167 e 170.  

 Portaria 3214/78: Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego): 
NRs 1 a 12, 15 a 18, 20ª 21, 23 a 28, 32 e 35.  

 Manual de Aplicação da NR17.  
 Legislação Previdenciária: Leis 8.213/91 e Decreto N. 3.048, de 06/05/99. NTEP e SAT.  
 Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST): Portaria MS nº 3.908, de 30/10/98 e.  
 Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS: Portaria MS nº 3.120, de 

01/07/98.  
 Manual Prático de Higiene Ocupacional e PPRA. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. BRASIL. PORTARIA n.º 3.120, de 1º de julho de 1998. 
2. Consolidação das Leis do Trabalho.  
3. BRASIL. DECRETO-LEI n.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. 
4. BRASIL. DECRETO nº 3.048 - DE 6 DE MAIO DE 1999. 
5. BRASIL. LEI nº 8.213, de 24 de julho de 1991.  
6. BRASIL. PORTARIA nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
7. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Centro de Documentação e Informação. 

Edições Câmara BRASÍLIA.  35° ed., 2012. 
8. CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Ministério do Trabalho e 

Emprego. Edição e Distribuição Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT). 62 p. Brasília, 2002.  
9. LANZA, M. B. F. MANUAL PRÁTICO DE HIGIENE OCUPACIONAL E PPRA. Avaliação e Controle dos 

Riscos Ambientais. 6° ed. Editora LTr. São Paulo/ SP. Outubro, 2014.  
10. MANUAL DE APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17. 2° ed. Brasília/ DF, 2002. 
11. MANUAL NTEP E FAP. Nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) e suas implicações na 

composição do fator acidentário de prevenção (FAP).  295 p.: il. Brasília, 2011. 
12. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Norma operacional de saúde do trabalhador (NOST) no SUS. PORTARIA nº 

3.908, DE 30 DE OUTUBRO DE 1998.  

 
 
 

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. 
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 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.  

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 

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 
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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. 

 
 

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.  
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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 
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 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (EXCETO PARA O EMPREGO DE FARMACÊUTICO) 

 Organização e Estrutura do Estado, Governo e Administração. 
 Conceito: Estado, Governo e Administração Pública. 
 O Estado de Bem-Estar Social. 
 Características da Administração Pública. 
 Princípios aplicáveis a Administração Pública. 
 Organização da Administração Pública Brasileira. 
 Transparência e a Lei de Acesso à Informação. 
 Qualidade na Administração Pública. 
 Excelência nos Serviços Públicos. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1- BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
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providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm. Acesso 
em:19/08/2019. 

2- BRASIL. Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a 
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos 
da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm Acesso em: 19/08/2019. 

3- BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. Títulos e Capítulos que tratam da Administração Pública e 
respectivas leis complementares e Emendas Constitucionais. 

4- CRETELLA JR. José. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
5- GRANJEIRO, J. Wilson. Administração Pública. Brasília: VESTCON, 2003. 
6- LIMA, Paulo Daniel Barreto. A Excelência em Gestão Pública: A trajetória e a Estratégia do 

GESPÚBLICA. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 
7- MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2007. 
8- SOUZA, Henrique Mandagaráet al, Critérios de Excelênciaem Modelos de Gestão de Qualidade em 

serviços públicos: Uma análise comparativa. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/97354/000919637.pdf?sequence=1 Acesso em: 
19/08/2019. 

 
 

2.4 – SAÚDE PÚBLICA (EXCLUSIVO PARA FARMACÊUTICO) 

 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: 
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. 
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7. MINAS GERAIS. Classificação de risco. Disponível em: 
http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/protocolos/AcolhimentoClassificacaodeRiscodasUpasdeBH.p
df. 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. 

 
 

2.5 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

2.5.1 – ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização 
 Assertividade nas relações interpessoais. 
 Departamentalização e Descentralização. 
 Habilidades interpessoais. 
 Atendimento ao cliente. 
 Diversidade. 
 Atitudes no trabalho. 
 Satisfação no trabalho. 
 Liderança em organizações 
 Tomada de decisão. 
 Teorias de Gestão Estratégica. 
 Ferramentas Básicas da Gestão da qualidade  
 Personalidade e valores. 
 Trabalho em grupo. 
 Trabalho em equipe. 
 Comunicação interpessoal e organizacional 
 Conflito. 
 Negociação. 
 Estrutura Organizacional. 
 Processos Empresariais. 
 Análise do ambiente externo da organização: ameaças e oportunidades 
 Fluxogramas. 
 Análise e distribuição do trabalho. 
 Políticas e práticas de Recursos Humanos. 
 Redação de documentos oficiais e textos empresariais 
 Noções sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. ALBERT, R. E., EMMONS, M. L. Comportamento Assertivo: um guia de auto-expressão. Belo 
Horizonte: Interlivros, 1978. 

2. BERGAMINI, C.W. Liderança: administração do sentido. São Paulo: Atlas, 1994. 
3. BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

http://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 19/08/2019. 
4. CURY, A. Organização e Métodos: uma visão holística. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
5. DAFT, Richard L. Organizações: teoria e projetos. São Paulo: Pioneira, 2002. 
6. DUBRIN, Andrew J. Fundamentos do Comportamento Organizacional. São Paulo: Thomson, 2003. 
7. GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 3ª ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2005. 
8. MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do 

planejamento estratégico. Porto Alegre. Bookman, 2000.  
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9. ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional: teoria e prática no 
contexto brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

10. PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade: Teoria e Prática. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
11. PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 2ª 

ed. São Paulo: Campus, 2004. 
12. WRIGHT, Peter; KROLL, Mark J.; PARNELL, John. Administração Estratégica. Conceitos. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

 

2.5.2 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização 
 Assertividade nas relações interpessoais. 
 Departamentalização e Descentralização. 
 Habilidades interpessoais. 
 Atendimento ao cliente. 
 Diversidade. 
 Atitudes no trabalho. 
 Satisfação no trabalho. 
 Tomada de decisão. 
 Teorias de Gestão Estratégica 
 Personalidade e valores. 
 Trabalho em grupo. 
 Trabalho em equipe. 
 Comunicação interpessoal e organizacional 
 Conflito. 
 Negociação. 
 Estrutura Organizacional. 
 Processos Empresariais. 
 Fluxogramas. 
 Análise e distribuição do trabalho. 
 Políticas e práticas de Recursos Humanos. 
 Redação de documentos oficiais e textos empresariais 
 Noções sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. ALBERT, R. E., EMMONS, M. L. Comportamento Assertivo: um guia de auto-expressão. Belo 
Horizonte: Interlivros, 1978. 

2. BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 19/08/2019. 

3. BOWDITCH, James L.; BUONO, Antony F. Elementos de comportamento organizacional. São Paulo: 
Pioneira, 2004.       

4. CURY, A. Organização e Métodos: uma visão holística. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
5. DUBRIN, Andrew J. Fundamentos do Comportamento Organizacional. São Paulo: Thomson, 2003. 
6. GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 3ª ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2005. 
7. ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional: teoria e prática no 

contexto brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
8. PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 2ª 

ed. São Paulo: Campus, 2004. 

 

2.5.3 – FARMACÊUTICO 

 Código de ética da profissão farmacêutica.  
 Seleção e padronização de medicamentos e correlatos.  
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 Sistemas de dispensação de medicamentos.  
 Farmácia hospitalar e controle de infecções hospitalares.  
 Cálculos farmacêuticos.  
 Farmacoterapia da dor e da inflamação.  
 Farmacoterapia do sistema respiratório.  
 Farmacoterapia do sistema digestivo.  
 Farmacoterapia dos processos infecciosos.  
 Farmacoterapia das doenças cardiovasculares.  
 Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo, central e periférico.  
 Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.  
 Interações medicamentosas.  
 Farmacocinética clínica.  
 Farmacovigilância.  
 Farmácia clínica e atenção farmacêutica.  
 Assistência Farmacêutica em Unidades de Terapia Intensiva.  
 Comissões multidisciplinares. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013. Aprova os Protocolos 
Básicos de Segurança do Paciente. ANEXO 03: protocolo de segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos.  

2. BRASIL. RDC nº 7, 24 de fevereiro de 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0007_24_02_2010.html. 

3. BRASIL. PORTARIA Nº 4.283, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 Aprova as diretrizes e estratégias para 
organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos 
hospitais. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4283_30_12_2010.html 

4. BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE AGOSTO DE 2013. Ementa: Regulamenta as atribuições 
clínicas do farmacêutico e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf  

5. BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 596 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014. Ementa: Dispõe sobre o Código de Ética 
Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das 
sanções disciplinares. Disponível em: http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/596.pdf 

6. FUCHS, F.D.; Wanmacher, L. Farmacologia Clínica - Fundamentos da Terapêutica Racional - 4ª Ed. 
2010  

7. GOMES M. J. V. M. e REIS A. M. M. CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: UMA ABORDAGEM EM FARMÁCIA 
HOSPITALAR. 1ª Edição. Editora Atheneu, 2006.  

8. SANTOS, Luciana; TORRIANI, Mayde S.; BARROS, Elvino. Medicamentos na Prática da Farmácia 
Clínica. 1120 páginas; ISBN: 9788565852975; 1ª Edição – Ano 2013. 

9. STORPIRTIS, S.; MORI, A.L.P.M.; YOCHIY, A.; RIBEIRO, E.; PORTA, V. Ciências Farmacêuticas. Farmácia 
clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008,489 p. 

 

2.5.4 – PSICÓLOGO 

 Os diferentes métodos de observação do comportamento humano.  
 O conceito de saúde como fenômeno multideterminado.  
 Modalidades de intervenção em Psicologia da Saúde.  
 Perspectivas em Psicologia da Saúde.  
 Comportamentos relacionados à Saúde.  
 O processo de avaliação psicológica como base para a intervenção profissional em saúde; 

Influências sociais e ambientais sobre a saúde.  
 Código de ética do psicólogo.  
 Psicologia e gestão de pessoas em organizações. 
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 Psicologia Social. 
 Processo grupal. 
 Psicologia e Teorias da Personalidade. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão. A gestão estratégica de pessoas. In: FLEURY, Maria Tereza Leme 
(Org.) As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002. p.35-50 

2. AZEVEDO, Marco Antonio. Recrutamento e seleção – orientação para a saúde mental. Cadernos de 
Psicologia, Belo Horizonte, v.3, n.2, p.47-60, 1994. 

3. BASTOS, Antônio Virgílio Bittencourt. A Psicologia no contexto das organizações: tendências 
inovadoras no espaço de atuação do psicólogo. In: Conselho Federal de Psicologia (Org.) Psicólogo 
brasileiro: construção de novos espaços. Campinas: Alínea, 2005, p.135-204. 

4. BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; PAGOTTO, Cecília do Prado. O estado da arte da pesquisa 
brasileira em Psicologia do trabalho e organizacional. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v.26, nº 
especial, p.37-50, 2010. 

5. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3ª ed. Editora Elsevier. Rio de Janeiro, 2010. 
6. DAVEL, Eduardo; VERGARA, Sílvia Constant. Gestão com pessoas, subjetividade e objetividade nas 

organizações. In: DAVE, Eduardo; VERGARA, Sílvia Constant (Orgs.) Gestão com pessoas e 
subjetividade. São Paulo: Atlas, 2008. p.31-56. 

7. FISCHER, André Luiz. Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas. In: 
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ANEXO VI – CRITÉRIOS PARA A PROVA DE TÍTULOS 
 

CÓDIG
O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/SEMES
TRE 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 
TÍTULOS/ 

MESES 

PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

1.    ESCOLARIDADE 

1.01 
Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360h/aula, em 
Administração. 

2,50 1 2,50 

1.02 
Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360h/aula, em 
outras áreas que não seja a prevista em 1.01. 

1.50 1 1,50 

1.03 

Cursos de aperfeiçoamento e atualização em temas 
específicos da área Administrativa (Recursos Humanos, 
Licitação, Processos Administrativos, Atendimento, 
Contabilidade, etc.) e ou gestão pública com carga horária 
mínima de 120 (cento e vinte) horas. 

1,00 3 3,00 

1.04 

Cursos de aperfeiçoamento e atualização em temas 
específicos da área Administrativa (Recursos Humanos, 
Licitação, Processos Administrativos, Atendimento, 
Contabilidade, etc.) e ou gestão pública com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas. 

0,50 3 1,50 

1.05 
Curso de informática (editores de texto, planilhas 
eletrônicas, editores de slide e internet), com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas. 

0,50 1 0,50 

1.06 Curso avançado de estruturação e edição de planilhas 
eletrônicas com carga horária mínima de 20 (vinte) horas. 0,50 1 0,50 

2.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 Tempo de serviço no segmento da saúde no setor público 
e/ou privado no cargo pretendido. 0,50 semestre 5,00 

2.02 Tempo de serviço em outro segmento que não seja da saúde 
no setor público e/ou privado no cargo pretendido. 0,25 semestre 2,50 

* Do total de 17 pontos limitar-se-á o acúmulo de 10 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 2015. 
2) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima citados, não sendo 

pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo. 
3) Participações em eventos não serão pontuadas, assim como participação em projetos de extensão e de 

pesquisa. 
4) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular e docência, mesmo que 

essas tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos. 
5) Só serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o candidato. 

 

CÓDIG
O ANALISTA ADMINISTRATIVO 

PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/SEMES
TRE 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 
TÍTULOS/ 

MESES 

PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

1.    ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Pós-graduação strictu sensu, em nível de mestrado 
em Administração. 3,00 1 3,00 

1.02 Curso de Pós-graduação scrictu sensu, em nível de mestrado 
em outras áreas que não seja a prevista em 1.01. 1.50 1 1,50 

1.03 

Cursos de aperfeiçoamento e atualização em temas 
específicos da área Administrativa (Recursos Humanos, 
Licitação, Processos Administrativos, Atendimento, 
Contabilidade, etc.) e ou gestão pública com carga horária 
mínima de 120 (cento e vinte) horas. 

1,00 3 3,00 
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1.04 

Cursos de aperfeiçoamento e atualização em temas 
específicos da área Administrativa (Recursos Humanos, 
Licitação, Processos Administrativos, Atendimento, 
Contabilidade, etc.) e ou gestão pública com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas. 

0,50 3 1,50 

1.05 
Curso de informática (editores de texto, planilhas 
eletrônicas, editores de slide e internet), com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas. 

0,50 1 0,50 

1.06 Curso avançado de estruturação e edição de planilhas 
eletrônicas com carga horária mínima de 20 (vinte) horas. 0,50 1 0,50 

2.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 Tempo de serviço no segmento da saúde no setor público 
e/ou privado no cargo pretendido. 0,50 semestre 5,00 

2.02 Tempo de serviço em outro segmento que não seja da saúde 
no setor público e/ou privado no cargo pretendido. 0,25 semestre 2,50 

* Do total de 17,5 pontos limitar-se-á o acúmulo de 10 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 2015. 
2) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima citados, não sendo 

pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo. 
3) Participações em eventos não serão pontuadas, assim como participação em projetos de extensão e de 

pesquisa. 
4) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular e docência, mesmo que 

essas tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos. 
5) Só serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o candidato. 

 
 

CÓDIG
O FARMACÊUTICO 

PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/SEMES
TRE 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 
TÍTULOS/ 

MESES 

PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

1.    ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado em Programas da Área de Formação. 4,00 1 4,00 

1.02 Curso de Mestrado em Programas da Área de Formação. 3,00 1 3,00 

1.03 Residência Profissional ou Multiprofissional em Farmácia 
nas áreas de Terapia Intensiva, Urgência e Trauma. 2,00 1 2,00 

1.04 
Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360h/aula, na 
área de formação. 

2,00 1 2,00 

1.05 

Cursos de capacitação presencial em Farmácia Hospitalar e 
Vigilância Sanitária, Farmacologia Geral dos Analgésicos e 
Anti-inflamatórios com carga mínima de 160 (cento e 
sessenta) horas.  

1,50 1 1,50 

1.07 Cursos de atualização em temas específicos da área de 
Farmácia com carga mínima de 60 (sessenta) horas. 0,50 1 0,50 

1.08 Curso específico de BLS – Suporte Básica de Vida, com 
carga horária mínima de 8 (oito) horas. 1,50 1 1,50 
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1.09 Curso de atualização na área deurgência e emergência com 
carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 1,00 1 1,00 

1.10 
Curso de informática (editores de texto, planilhas 
eletrônicas, editores de slide e internet), com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas. 

0,50 1 0,50 

1.11 Curso avançado de estruturação e edição de planilhas 
eletrônicas com carga horária mínima de 20 (vinte) horas. 0,50 1 0,50 

2.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 
Tempo em serviço de atendimento móvel de urgência em 
pré-hospitalar público e/ou privado na atividade do cargo 
pretendido. 

0,75 semestre 7,50 

2.02 
Tempo de Serviço no exercício da profissão em unidades de 
urgência/emergência (a exemplo das UPA`s, Pronto 
Socorro, presídios e hospital). 

0,50 semestre 5,00 

2.03 Tempo de Serviço no exercício da profissão em outros locais 
de trabalho diferente de 2.01 e 2.02. 0,25 semestre 2,50 

* Do total de 31,5 pontos limitar-se-á o acúmulo de 10 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 2015. 
2) O curso de BLS será válido com certificação atualizada a partir de 2015. 
3) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima citados, não sendo 

pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo. 
4) Participações em eventos não serão pontuadas, assim como participação em projetos de extensão e de 

pesquisa. 
5) A residência, somente será aceita se concluída.  
6) Não será pontuado como experiência profissional o tempo de residência, pois já se encontra pontuado no 

critério de formação. 
7) 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. 

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

horárias para totalizar 16 horas.  
 

CÓDIG
O PSICÓLOGO 

PONTUAÇÃO 
POR 

TÍTULO/SEMES
TRE 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 
TÍTULOS/ 

MESES 

PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

1.    ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado em Programas da Área de Formação. 4,00 1 4,00 

1.02 Curso de Mestrado em Programas da Área de Formação. 3,00 1 3,00 

1.03 Residência Profissional ou Multiprofissional em Psicologia 
nas áreas de Terapia Intensiva, Urgência e Trauma. 3,00 1 3,00 

1.04 
Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360h/aula, na 
área de formação. 

2,00 1 2,00 

1.05 Cursos de capacitação presencial em temas específicos da 
área de Psicologia com carga mínima de 20 (vinte) horas. 1,00 1 1,00 

1.06 Cursos atualização em urgência/emergência com carga 
mínima de 20 (vinte) horas. 1,00 1 1,00 

1.07 Curso de capacitação em pré-hospitalar com carga horária 
mínima de 50 (cinquenta) horas.  1,00 1 1,00 
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1.08 
Curso de informática (editores de texto, planilhas 
eletrônicas, editores de slide e internet), com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas. 

0,50 1 0,50 

1.09 Curso avançado de estruturação e edição de planilhas 
eletrônicas com carga horária mínima de 20 (vinte) horas. 0,50 1 0,50 

2.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 
Tempo em serviço de atendimento móvel de urgência em 
pré-hospitalar público e/ou privado na atividade do cargo 
pretendido. 

0,75 semestre 7,50 

2.02 
Tempo de Serviço no exercício da profissão em unidades de 
urgência/emergência (a exemplo das UPA`s, Pronto 
Socorro, presídios e hospital). 

0,50 semestre 5,00 

2.03 Tempo de Serviço no exercício da profissão em outros locais 
de trabalho diferente de 2.01 e 2.02. 0,25 semestre 2,50 

* Do total de 31 pontos limitar-se-á o acúmulo de 10 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 2015. 
2) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima citados, não sendo 

pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo. 
3) Participações em eventos não serão pontuadas, assim como participação em projetos de extensão e de 

pesquisa. 
4) A residência, somente será aceita se concluída.  
5) Não será pontuado como experiência profissional o tempo de residência, pois já se encontra pontuado no 

critério de formação. 
6) Não serão pontuados 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. 

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

horárias para totalizar 20 horas.  
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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 
004/2019. 

 

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. 
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DEFICIÊNCIA MENTAL:  

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 
 


