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PROCESSO SELETIVO INTERNO 003/2019 PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO 

DE ATE 02 ANOS – (PRORROGAVEL POR MAIS 02 ANOS) 
 
 
 

O CISNORJE, usando de suas atribuições legais, torna pública a abertura das 

inscrições para preechimento “temporario” para o cargo de CONDUTOR SOCORRISTA 

BASE TEOFILO OTONI, para fins de seleção interna de pessoal do quadro 

efetivo/Celetista, regendo-se todo o procedimento de acordo com as especificações 

do presente Edital. 

 

                CARGO                  BASE  VAGAS  

CONDUTOR SOCORRISTA.   Teófilo Otoni          1  

 

 
 01 - DO REGIME EMPREGATÍCIO  
1.1 O regime jurídico a que se subordinará o candidato aprovado e contratado é o 

celetista.  
 

2 - DO CONTEÚDO DO PROCESSO SELETIVO  
2.1 O Processo Seletivo será realizado por resultado capacitação NEP, avaliação de 
títulos e pontos por tempo de serviço.  
 
2.2 O Curso de capacitação será realizado pelo CISNORJE e acontecerá nos dias 

25/11/2019 a 29/11/2019 – Horário: 08h00min as 18h00min no Prédio do SAMU – 

Avenida Alfredo Sá-  4319 – Bairro Vila Pedrosa – T.Otoni MG  

2.3 O custeio de transporte, alimentação e hospedagem durante a realização do 
curso de capacitação correrá por conta do candidato,que será responsavel ainda 
pelas coberturas da base onde esta lotado(a) 
 
2.4 Os candidatos aprovados serão convocados para o curso de capacitação através 
do site www.cisnorje.saude.mg.gov.br 
 
2.5- Os candidatos que não atingirem 70% (setenta por cento) de aproveitamento do 
curso de capacitação estarão automaticamente eliminados do certame. 
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2.6- O candidato que não comparecer ao curso de capacitação estará 
automaticamente desclassificado do concurso e não será TRANSFERIDO, 
convocando-se o candidato classificado subsequente, não lhe cabendo qualquer 
reclamação posterior. 
 
 
03 – DOS REQUISITOS:  
 
3.1- Ser Servidor do CISNORJE  
3.2 - Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar;  
3.3- Não ter cumprido penalidade disciplinar de suspensão nos últimos 05 (cinco) 
anos;  
3.4 - Não estar afastado por Junta Médica ou Perícia Médica;  
 
 
 04 - DOS LOCAIS E DATAS PARA INSCRIÇÕES  
 
4.1. As inscrições estarão abertas do dia 19 a 221 de novembro de 2019, através de 
credenciamento no endereço eletrônico www.cisnorje.saude.mg.gov.br  

 
 
05 - DAS INSCRIÇÕES  
51 O candidato deverá preencher as seguintes condições para a sua inscrição no 
Processo Seletivo Simplificado:  
 
5.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, 
artigo 12, da Constituição Federal.  
 
5.2 - O candidato assumirá as consequências de seus eventuais erros, quando do 
preenchimento do requerimento de inscrição.  
 
5.3. Não será permitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional ou provisória, 
via postal, fax ou e-mail.  
 
5.4 O campo reservado ao CARGO do requerimento de inscrição não poderá ter erro 
de sob pena de INDEFERIMENTO da inscrição.  
 
5.5. Julgados os pedidos de inscrições, com o exame da documentação apresentada 
e satisfeitas as exigências, o RH realizadora do Processo Seletivo Simplificado 

mailto:coordenacao@cisnorje.saude.mg.gov.br


SAMU MACRO NORDESTE /JEQUITINHONHA / MG - SAMU 192 

CISNORJE – CNPJ: 13.220.150.0001-52 

Av. Alfredo Sá , nº 4319, Joaquim Pedrosa – Teófilo Otoni/MG 

Telefone: (33) 3523.0700 - E-mail: coordenacao@cisnorje.saude.mg.gov.br 

3 

 

 

homologará as inscrições, ocorrendo, após, a publicação da lista no site: 
www.cisnorje.saude.mg.gov.br  
 
5.6 O Requerimento de Inscrição é pessoal e intransferível.  
 
06 - DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET.  
 
6.1 A inscrição será somente pela internet, através do endereço eletrônico 
www.cisnorje.saude.mg.gov.br, solicitada entre 08:00h do dia 19/11/2019 e 23:59h 
do dia 21/11/2019, observado o horário oficial de Brasília/DF .  

6.2 – O candidato que realizar inscrição deverá anexar toda documentação no 
campo especifico e posteriormente, estando entre os classificados, apresentar cópia 
autenticada ou cópia com original ao RH do CISNORJE.  
 
6.3. Se houver mais de uma inscrição será considerada somente a primeira.  
 
6.4 O candidato, após preencher o Requerimento de Inscrição, deverá imprimir o 
protocolo para as devidas conferências.  

6.5 – O protocolo não confere direito a inscrição, somente serão consideradas 
inscrições com documentos comprobatórios de títulos e tempo de serviço 
necessário.  
 
 
6.6-  O CISNORJE não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados, que não forem de 
responsabilidade do CISNORJE. 
 
 
07- DOS TÍTULOS  
7.1 Pontos por Títulos: Os Títulos serão entregues em forma de Certificados e/ou 
Diplomas conforme especifica o QUADRO II deste Edital.  

7.2 O número máximo de pontos atribuídos aos Certificados e/ou Diplomas dos 
candidatos inscritos para o cargo, será de 5,0 (cinco) pontos por candidato conforme 
quadro II  

7.3. Os títulos deverão ser encaminhados anexados no formulário do próprio site 
durante o período de inscrição, e apresentados posteriormente quando solicitado 
cópia autenticada ou xerox com originais a serem autenticados pelo RH do CISNORJE.  
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7.4. Os pontos atribuídos por TITULOS serão computados através dos documentos 
especificados no QUADRO II.  

7.5 Todos os títulos deverão ser encaminhados de uma única vez, não se admitindo 
complementação, inclusão e/ou substituição de documentos.  

7.6 - Não serão atribuídos pontos aos títulos recebidos sem especificação clara da 
carga horária e o que determina o QUADROS II  
 

QUADRO II 

Ite
m 

Atribuição de Pontos para Avaliação de 
Títulos 

Pontos por 
Título 

Máx. de 
Títulos 

01  BLS – Basic Life Support. Carga horária 
mínima de 8h  

0,5 0,5 

02  Certificado de conclusão de curso PHTLS – Pre 
Hospital Trauma Life Support.  
Carga horária mínima de 16h.  

2,5 2,5 

03  Certificado de conclusão de Cursos de 
atualização na área de urgência/emergência. 
Carga horária mínima de 40h.  

0,5 2,0 

Pontuação 
máxima  

                              
5,0 pts  

 
 
7.7 Será de responsabilidade exclusiva do candidato a inclusão dos documentos a 
serem anexados no formulário.  
 
08 – DO TEMPO DE SERVIÇO  
 
8.1 Pontos por Tempo de Serviço: O Tempo de Serviço será apresentado conforme 
determina o QUADRO III deste Edital abaixo discriminado.  

QUADRO III  

Item  Pontos por Tempo de 
Serviço  

Máx. de 
Pontos  

Pontos por Tempo 
de Serviço  

01  Tempo de serviço como 
CONDUTOR SOCORRISTA 

DO SAMU/CISNORJE 

10(dez)  1,0 pontos a cada 
período de 180 
dias trabalhados 
ininterruptos.  
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8.2 O número de pontos atribuídos ao TEMPO DE SERVIÇO no exercício da função do 
são considerados dias ininterruptos não admitidos fracionamentos de acordo com 
registros na carteira de trabalho pelo do RH do CISNORJE.  
 
 
8.3. Considera-se tempo de serviço, o período trabalhado efetivamente na matrícula 
inscrita no CISNORJE ou em serviços de saúde com dedução de Licença sem 
vencimento e faltas injustificadas.  
 
8.4- Não serão aceitos comprovantes de tempo de serviço apresentados após o 
período de inscrição.  

8.5. Incorrerá nas penas de FALSIDADE IDEOLÓGICA, discriminado no art. 299 do 
Código Penal, o candidato que omitir ou inserir, em documento público ou 
particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a  
verdade sobre fato juridicamente relevante.  
 
 
 

9 -  CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL,  
  

9.1. A lista dos candidatos que participarão do curso de capacitação inicial será 
publicada no dia 24/11/2019 no site www.cisnorje.saude.mg.gov.br 
 
9.1.2. O Curso de Capacitação Inicial será realizado na Cidade de Teófilo Otoni – MG 
 
9.1.3  O Curso de Capacitação Inicial será desenvolvido pelo Núcleo de Educação 
Permanente - NEP, e constará de aulas teóricas e estações práticas de atendimento 
pré-hospitalar às Urgências e Emergências.  
 
9.1.4 É obrigatória a frequência do candidato em 100% (cem por cento) das datas e 
horários definidos para o curso. O não comparecimento total implica a 
desclassificação do candidato no processo.  
 
9.1.5  Ao final do Curso, será aplicada prova teórica de múltipla escolha, que 

atestará os conhecimentos dos candidatos, sendo necessário o mínimo de 70% 

(setenta por cento) de aproveitamento. 
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 9.2.  Provas Prática  
 

9.2.1.  A prova prática tem por objetivo avaliar a capacidade de execução de 
procedimentos exigidos para cada cargo pleiteado, experiência técnica e 
profissional, os conhecimentos técnicos e as habilidades dos candidatos, com 
critérios de avaliação específicos.  

 
9.2.2.  A prova prática será realizada em forma de simulações realísticas de 

atendimento para acompanhar o desenvolvimento de cada candidato, pela equipe 
NEP, juntamente com a observação do psicólogo do CISNORJE. 

 
9.2.3  O cronograma com o horário de prova de cada candidato, bem como o 

local de realização desta, será divulgado juntamente com o resultado do Curso de 
Capacitação Inicial  

 
9.2.4.  Para o cargo de condutor, a prova prática (“de rua”), englobará 

habilidade na condução de veículos, regras de circulação de trânsito, normas e 
procedimentos de segurança. 

 
9.2.5.  Para o cargo de condutor, será utilizado como método de avaliação os 

critérios contidos na Planilha de Avaliação Prática em Veículos de Emergência, 
elaborada pela equipe NEP. 

 
9.2.6.  O resultado da prova prática será divulgado juntamente com o 

resultado final 
 
9.2.7 – O resultado final somente será divulgado após conclusão do curso de 

capacitação. 
 

10  - DOS RECURSOS 
10.1 O candidato terá prazo de 01 (um) dia, contados a partir da data da publicação 
do resultado, para interpor recurso contra pontuação. 
 
10.2 O recurso a que se refere o subitem 10.1, dirigido á assessoria jurídica do 
CISNORJE, deverá ser preenchido de acordo com o ANEXO II deste edital e 
encaminhado via internet para os e-mails: coordenacao@cisnorje.saude.mg.gov.br e 
copia para cisnorjesamu192@gmail.comcom confirmação de recebimento pelos 
Telefones (33) 3536.0700 
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10.3 Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão 
indeferidos.  
 
11 – DA CONTRATAÇÃO 
11.1 A convocação para contratação estará de acordo com Quadro V 

Quadro V 

01 CISNORJE 
Divulgação no site www.cisnorje.saude.mg.gov.br 
relação da classificação dos candidatos. 

22/11/2019 

02 CANDIDATO RECURSO 23/11/2019 

03 CISNORJE Divulgação final resultado e convocação treinamento 24/11/2019 

04 CISNORJE Data realização do curso 25/11 A 29/11 

05 CISNORJE Divulgação resultados finais  Apos curso 

07 CANDIDATO Inicio serviço 01/12/2019  
Os candidatos que não atingirem 70% (setenta por cento) de aproveitamento do curso de capacitação estarão 
automaticamente eliminados do certame. 

 
11.2 O candidato somente será considerado aprovado após resultado do curso de 
capacitação,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teófilo Otoni 18 de Novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

 
Henrique Luiz da Mota Scofield 

Presidente do CISNORJE 
(original assinado)
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