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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob o nº 97.550.393/0001-49, com sede no município de Belo Horizonte/MG, no uso de suas atribuições legais e 
do  seu Protocolo de Intenções, torna público a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Edital nº 
001/2021, com intuito de preencher as vagas disponíveis e formação de cadastro reserva no quadro de pessoal do 
Consorcio Intermunicipal de Aliança para a Saúde – CIAS, para contratação de interesse público, de caráter temporário, 
conforme disposição legal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com fundamentação legal no artigo 37, 
inciso IX, da Constituição Federal tendo em vista as disposições contidas nas demais legislações pertinentes, de acordo 
com as seguintes disposições deste Edital e seus anexos. 

 

 
 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital sob responsabilidade da empresa Dédalus 
Concursos. 
1.2 A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de realização de provas 
objetivas de caráter classificatório e eliminatório, sendo que as provas irão relacionar conhecimentos gerais e específicos 
exigidos para o provimento da função/especialidade e a sua singularidade e prova de títulos de caráter classificatório. 
1.3 Devido à pandemia do COVID-19, a organizadora do certame reserva-se o direito de tomar medidas protetivas e 
preventivas durante o andamento do Processo do Seletivo Simplificado, visando à saúde e o direito coletivo de todos os 
envolvidos, seguindo orientações dos governos; municipal, estadual e federal, assim como, orientações da Organização 
Mundial de Saúde e do corpo docente de sua Banca. Essas medidas podem incluir: alterações de cronogramas; 
fracionamento na aplicação das provas em datas e em horários distintos (além dos previamente divulgados), dentre 
outras ações a serem publicadas no “Edital de Convocação para as Provas Objetivas".  
 

 

2.1 O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para preenchimento de vagas do quadro de 
pessoal do Consorcio Intermunicipal de Aliança para a Saúde - CIAS, para atuação no  SAMU – Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, no âmbito do Sistema Único de Saúde para as cidades de Ouro Preto-MG, Mariana-MG, Sabará- 
MG, Caeté-MG e Belo Horizonte-MG e ainda das que surgirem no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo 
Simplificado de provas que será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de 
homologação do certame ou forem, eventualmente, criadas por lei, durante o período de validade deste Processo 
Seletivo Simplificado; 
2.2 Os empregos, quantidade de vagas, salário base, jornada semanal de trabalho, pré-requisitos e valor da 
inscrição estão estabelecidos na tabela que segue: 
 

ITEM EMPREGO 
LOCALIDADE 
DE LOTAÇÃO 

VAGAS 

VENCIMENTO MENSAL (R$) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE 
INSCRIÇÃO 

(R$) AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

PcD 

001 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
Ouro Preto 03 + CR * 

R$ 1.100,00 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia  

Efetivamente trabalhado. 

44 horas 
Ensino Fundamental 

Completo. R$ 22,90 

002 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Ouro Preto 01 + CR * 

R$ 1.262,01+ 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

efetivamente 
trabalhado. 

44 horas 
Ensino Médio Completo e 

Curso Básico de 
Informática. 

R$ 22,90 

003 

Teledigifonista 
Auxiliar de Regulação 

Médica - TARM 

Belo 
Horizonte 

20 + CR 01 

R$ 2.339,47 + 
Ticket de  

R$ 22,00, por dia 
 efetivamente trabalhado. 

36 horas 
Ensino Médio e 

Conhecimentos de 
Informática. 

R$ 22,90 

004 RÁDIO OPERADOR 
Belo 

Horizonte 
03 + CR 01 

R$ 2.339,47 + 

Ticket de  
R$ 22,00, por dia 

 efetivamente trabalhado. 

36 horas 
Ensino Médio e 

Conhecimentos de 
Informática. 

R$ 22,90 

005 
CONDUTOR 

SOCORRISTA 
Caeté 02 + CR * 

R$ 1.570,05 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

 Efetivamente trabalhado. 

12X36 
horas 

Ensino Médio e Carteira 
de Habilitação “D”, ter no 
mínimo 21 anos de idade 

conforme Portaria 
2048/GM de 05/11/2002 + 
experiência mínima de 06 

meses em CNH categoria “D”. 

R$ 25,90 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 2 – DOS EMPREGOS 
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006 
CONDUTOR 

SOCORRISTA 
Mariana 04 + CR * 

R$ 1.570,05 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia  

Efetivamente trabalhado. 

12X36 
horas 

Ensino Médio e Carteira 
de Habilitação “D”, ter no 
mínimo 21 anos de idade 

conforme Portaria 
2048/GM de 05/11/2002 + 
experiência mínima de 06 

meses em CNH categoria “D”. 

R$ 25,90 

007 
CONDUTOR 

SOCORRISTA 
Ouro Preto 12 + CR 01 

R$ 1.570,05 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

Efetivamente trabalhado. 

12X36 
horas 

Ensino Médio e Carteira 
de Habilitação “D”, ter no 
mínimo 21 anos de idade 

conforme Portaria 
2048/GM de 05/11/2002 + 
experiência mínima de 06 

meses em CNH categoria “D”. 

R$ 25,90 

008 
CONDUTOR 

SOCORRISTA 
Sabará 04 + CR * 

R$ 1.570,05 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

Efetivamente trabalhado. 

12X36 
horas 

Ensino Médio e Carteira 
de Habilitação “D”, ter no 
mínimo 21 anos de idade 

conforme Portaria 
2048/GM de 05/11/2002 + 
experiência mínima de 06 

meses em CNH categoria “D”. 

R$ 25,90 

009 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
Caeté 04 + CR 01 

R$1.438,29 + 
Insalubridade de 

20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

Efetivamente trabalhado. 

12X36 
horas 

Curso Técnico em 
Enfermagem e Registro no 
COREN como Técnico de 

Enfermagem. 

R$ 25,90 

010 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
Mariana 07 + CR 01 

R$1.438,29 + 
Insalubridade de 

20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

Efetivamente trabalhado. 

12X36 
horas 

Curso Técnico em 
Enfermagem e Registro no 
COREN como Técnico de 

Enfermagem. 

R$ 25,90 

011 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
Ouro Preto 15 + CR 01 

R$1.438,29 + 
Insalubridade de 

20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

Efetivamente trabalhado. 

12X36 
horas 

Curso Técnico em 
Enfermagem e Registro no 
COREN como Técnico de 

Enfermagem. 

R$ 25,90 

012 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
Sabará 06 + CR 01 

R$ 1.438,29 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

Efetivamente trabalhado. 

12X36 
horas 

Curso Técnico em 
Enfermagem e Registro no 
COREN como Técnico de 

Enfermagem. 

R$ 25,90 

013 ENFERMEIRO Caeté 01 + CR * 

R$ 2.775,24 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

Efetivamente trabalhado. 

24 horas 
Curso Superior em 

Enfermagem e Registro no 
COREN. 

R$ 29,90 

014 ENFERMEIRO Ouro Preto 08 + CR 01 

R$ 2.775,24 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 
R$ 22,00, por dia 

Efetivamente trabalhado. 

24 horas 
Curso Superior em 

Enfermagem e Registro no 
COREN. 

R$ 29,90 

015 MÉDICO REGULADOR 
Belo 

Horizonte 
06 + CR 01 

R$ 8.046,46 + 

Ticket de R$ 22,00, 
por dia 

efetivamente trabalhado. 

24 horas 
Curso Superior em 

Medicina e Registro no 
CRM. 

R$ 48,90 

016 MÉDICO  Ouro Preto 08 + CR 01 

R$ 7.203,10 + 

Insalubridade de 
20%, sobre o salário 
mínimo, + Ticket de 

R$ 22,00,  
por dia 

efetivamente trabalhado. 

24 horas 
Curso Superior em 

Medicina e Registro no 
CRM. 

R$ 48,90 

AC: Ampla Concorrência / PcD: Pessoa com Deficiência / CR: Cadastro Reserva 
*Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) em virtude do quantitativo oferecido 
ser inferior ao mínimo estipulado em Legislação, sendo mantido o cadastro de reserva.  
 

2.3 Em caso de admissão, os candidatos receberão, além da remuneração base, os benefícios que estiverem em 
vigor na época da admissão, desde que preenchidos os requisitos legais e as regras estabelecidas em normas 
internas. 

2.4 A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, respeitando, contudo, as 
respectivas atribuições dos empregos. 

2.5 Os candidatos aprovados serão regidos pelo Regime Celetista (CLT). 
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3.1 O candidato poderá inscrever-se para apenas um emprego; 
3.2 As inscrições poderão ser realizadas a partir de 27/08/2021 até 08/09/2021 às 23h59, horário de Brasília; 
3.3 Para participar do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021 o candidato deverá inscrever-se e seguir 
estritamente as normas deste Edital, seus anexos e declarar conhecer e concordar com todos os requisitos 
necessários a habilitação no emprego, bem como se compromete a acompanhar e tomar conhecimento de 
quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados publicados nos meios definidos neste Edital, dos quais não 
poderá alegar desconhecimento; 
3.4 Serão permitidas apenas inscrições online; 
3.5 As inscrições serão realizadas no site da empresa Dédalus Concursos no prazo estabelecido pelo item 3.2; 
3.6 Para realização da inscrição online o candidato deverá acessar o site www.dedalusconcursos.com.br  no período 
de inscrição, e seguir os seguintes procedimentos: 

a) Acessar a aba “Concursos Públicos / Processos Seletivos”; 
b) No item “Abertos para inscrição” clicar no Edital desejado; 
c) Inserir o CPF, este é imprescindível para efetuar a inscrição; 
d) Fazer o cadastro se for primeiro acesso, caso seja cadastrado somente realizar o login e realizar a inscrição; 
e) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados, seguindo as 
instruções; 
f) Caso se enquadre no item 7 “Da Participação de Candidato com Deficiência” o mesmo deverá assinalar o campo 
adequado no ato da inscrição, devendo declarar expressamente a sua deficiência e seguir os procedimentos 
descritos no respectivo item, caso se enquadre em um deles e anexar os documentos solicitados no item 7.09; 
g) Caso o candidato necessite de “Condições Especiais” no dia da prova, deverá OBRIGATORIAMENTE informar 
durante a inscrição. Quando necessário, anexar documentos que comprove a solicitação. 
h) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até 09/09/2021, respeitando o 
horário das instituições bancárias. 

3.7 O pagamento correspondente ao valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, 
internet banking ou casas lotéricas, até a data de vencimento estipulada no boleto bancário. 
3.8 Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência, DOC, 
TED, PIX, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período das inscrições ou 
por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
3.9 Não nos responsabilizamos por agendamentos de pagamentos não compensados. 
3.10 Verificando-se mais de uma inscrição do candidato para o mesmo período de provas será considerada 
apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato, ainda que o mesmo 
tenha efetuado o pagamento da inscrição cancelada. 
3.11 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição 
do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo; 
3.12 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição; 
3.13 Após a efetivação da inscrição, não será realizada devolução da importância paga em hipótese alguma, ainda 
que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado; 
3.14 A empresa Dédalus Concursos não se responsabiliza por solicitação de inscrição não concluída por motivo de 
ordem técnica dos computadores, congestionamento das linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou conclusão da inscrição; 
3.15 Após efetivação da inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção do emprego/especialidade em 
hipótese alguma; 
3.16 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se as cabíveis penas legais. 
3.17 Qualquer dúvida e ou ajuda técnica referente às inscrições devem ser encaminhadas por e-mail dentro do 
período de inscrição; 
3.18 Poderá solicitar isenção na taxa de inscrição o cidadão amparado pelo Decreto n° 6.593, de 2 de Outubro de 
2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de Outubro de 2008, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico, que será comprovado por meio de indicação no Número de 
Identificação Social NIS, e renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per capita de 
até meio salário mínimo mensal, conforme o referido Decreto. Os dados serão enviados para análise da veracidade para 
o órgão gestor do CadÚnico, devendo atender cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Informar seu Número de Identificação Social (NIS) válido no ato da inscrição;  
b) Ter sido incluído no Cadastro há pelo menos 45 dias; 
c) Que o NIS informado seja do candidato e esteja cadastrado (não excluído);  
d) Que o candidato tenha incluído ou atualizado seu cadastro há menos de 48 meses; 
e) Os dados deverão ser informados no ato da inscrição e devem ser idênticos aos constantes no CadÚnico, 

sendo o candidato o único responsável pelas informações prestadas; 
f) Pedidos de recurso somente serão analisados se enviados com anexo do “Comprovante de Cadastramento” 

 3 – DAS INSCRIÇÕES 



 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL NÚMERO 001/2021  
 
 

 

 

                                    CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS / PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021                   
     Página 4 de 23 

 

do CadÚnico, caso o comprovante não seja anexado ao recurso o mesmo será automaticamente indeferido. 
3.19 O requerimento de inscrição com isenção de pagamento de que trata o subitem 3.17 somente será realizado via 

internet, do dia 27/08/2021 até o dia 28/08/2021 às 23h59 no ato da inscrição. 
3.20 Não serão atendidas solicitações de isenções para Cadúnico fora os prazos estabelecidos no subitem 3.18, 
sendo as mesmas automaticamente indeferidas. 
3.21 Não serão concedidas isenções aos candidatos que deixarem de efetuar a solicitação no ato da inscrição e/ou 
omitir e/ou tornar os dados e informações inverídicos. 
3.22 O Candidato que efetivar mais de um requerimento de inscrição com isenção de pagamento terá confirmada 
apenas a última inscrição, sendo as demais solicitações automaticamente canceladas. 
3.23 Após a solicitação de isenção, não serão aceitos acréscimos ou alterações nas informações prestadas. 
3.24 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Processo Seletivo, contidas nos 
comunicados, neste Edital, em editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados.  
3.25 O candidato que desejar ser tratado pelo nome social deverá enviar até o término das inscrições a declaração 
que se refere o ANEXO VII. 
 

 
 

4.1 A confirmação da inscrição ocorrerá após a confirmação do pagamento do boleto referente a taxa de inscrição, 
ou do deferimento da isenção. 
4.2 O candidato deve verificar e imprimir o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO a partir da data de Homologação das 
Inscrições, conforme ANEXO V, acessando a sua Área do Candidato. 
4.3 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário a qualquer momento acessando a Área do Candidato;  
4.4 É de responsabilidade do candidato portar o seu CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, pois havendo no local de 
realização da prova qualquer eventualidade o candidato não poderá realizar a prova caso não esteja portando o mesmo, 
sendo automaticamente desclassificado. 
4.5 Eventuais erros de digitação no nome, número/órgão expedidor, data de nascimento, endereço, sexo, ou 
qualquer outra informação inconsistente informada na ficha de inscrição on-line, é de responsabilidade do 
candidato realizar as correções no prazo máximo de 1 (um) dia, após publicação da lista Provisória de Inscrições 
Deferidas, através da Área do Candidato. 
4.6 Caso haja inconsistência nas publicações relativas aos empregos ou locais de realização das provas, os 
candidatos deverão entrar em contato pelo e-mail duvidas@dedalusconcursos.com.br  
4.7 Caso a inscrição não esteja confirmada, somente enviar e-mail para duvidas@dedalusconcursos.com.br; 

4.8 Por segurança, nenhuma informação de horários e locais de provas será passada por telefone. O atendente 
somente explicara o procedimento para o candidato de como localizar e verificar seu local de provas. 
 

 
 
5.1 Para ingressar no serviço, o candidato aprovado deverá: 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei; 
b) Ter idade mínima de dezoito anos, exceto para condutores socorrista cuja idade mínima é de 21 anos; 
c) Estar quite com os direitos políticos; 
d) Estar quite com as obrigações militares se for do sexo masculino; 
e) Estar quite com as obrigações eleitorais; 
f) Ter aptidão física e mental, não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções 

do   emprego para o qual concorre; 
g) Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do emprego; 
h) Não estar incompatibilizado para nova investidura em emprego público; 
i) Não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera 

federal, estadual e/ou municipal. 

5.2 Apresentar Carteira do respectivo Conselho da Classe e atestado de regularidade junto a este, para o emprego 
que assim exige. 

5.3 O candidato não poderá perceber proventos de aposentadoria civil ou militar, remuneração de emprego, 
emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de empregos, na forma do inciso XVI e 
parágrafo 10, do art. 37, da Constituição Federal. 

5.4 No ato da contratação, não poderá estar aposentado por invalidez e nem possuir idade de aposentadoria 
compulsória, ou seja, 75 anos. 

5.5 É de inteira responsabilidade do candidato o endereço informado no ato da inscrição, devendo, caso ocorrer 
qualquer alteração após a homologação, e estando classificado, atualizar os dados junto ao Consórcio 
Intermunicipal de Aliança para a Saúde (CIAS). 

 4 – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 5 – DA CONTRATAÇÃO 
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5.6 Apresentar o ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO, 

preenchido e assinado. 

 

 
  

6.1 Das lactantes: 
a) A candidata lactante que, necessitar amamentar durante a realização das provas deverá obrigatoriamente 
requerê-lo no ato da inscrição; 
b) Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local em que 
serão realizadas as provas, para atendimento ao seu lactente, em sala especial a ser reservada pela Coordenação; 
c) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata; 
d) Para a amamentação o lactente deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação; 
e) O lactente deverá estar acompanhado obrigatoriamente por um adulto (uso adequado de máscara de proteção 
facial) e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será indicada pela Coordenação; 
f) A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por fiscal volante, sem a presença do 
responsável pela guarda da criança; 
g) A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas; 
h) A candidata é responsável pelos atos do adulto acompanhante, caso esse venha causar algum transtorno 
durante a realização das provas a candidata será automaticamente eliminada do Processo Seletivo. 

6.2 Das outras condições: 
 

6.2.1 No ato da inscrição, o candidato que necessite de condições especiais para a realização das provas 
deverá requerê-lo no ato da inscrição indicando a condição especial de que necessita (ledor, prova ampliada, 
auxílio para transcrição, sala de mais fácil acesso, intérprete de libras, tempo adicional, uso de aparelho 
auditivo, leitura labial e prova em braile), apresentando justificativas acompanhadas de parecer (original ou 
cópia autenticada), emitido por especialista na área de sua deficiência. 

6.2.1.1 O candidato deverá encaminhar até o último dia de inscrição, por upload, acessando a “área 
do candidato” com seu login e senha, através do site www.dedalusconcursos.com.br  

a) Laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que ateste a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico 
deverá conter o nome completo do candidato, o CRM, o carimbo e a assinatura do profissional que emitiu o 
laudo (O Laudo Médico deverá estar LEGÍVEL, sob pena de invalidação);e 

b) ANEXO VI - AUTODECLARAÇÃO – PESSOA EM CONDIÇÃO ESPECIAL preenchida e 
assinada. 

6.2.2 Para o candidato com baixa visão que solicitar prova ampliada será fornecida prova em tamanho padrão 
A3. A ampliação fornecida ao candidato é limitada a prova. Todos os cartões de respostas são padronizados 
em tamanho A4, já ampliados, não sendo fornecido cartão de resposta (gabarito) e qualquer outro documento 
ampliado fora do padrão estabelecido; 

6.2.3 O candidato com dificuldades de locomoção poderá requerer sala de fácil acesso; 
6.2.4 O candidato com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas deverá 

enviar laudo médico (original ou cópia autenticada) específico para esse fim, até o término das inscrições. Caso 
o candidato não envie o referido laudo, não poderá utilizar o aparelho auricular. 

6.2.5 O candidato que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, até o término das 
inscrições conforme Artigo 4, § 2º, do Decreto Federal nº 9.508, de 24 de Setembro de 2018. 

6.2.6 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados neste item, não terão a prova e/ou 
condições especiais atendidas; 

6.2.7 A solicitação de atendimento especial será atendida, observados aos critérios de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 

6.2.8 O Laudo Médico e a autodeclaração apresentados terão validade somente para este Processo Seletivo. 
 

 
 
7.1 Das vagas destinadas a cada emprego e das que vieram a surgir dentro do prazo de validade do certame, será 
assegurada aos candidatos portadores de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são 
facultadas pela Constituição Federal, artigo 37, inciso VIII, Decreto Federal nº 3.298/99, artigo 4, incisos I a V, com 
modificações do Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, a reserva 
de vaga neste Processo Seletivo na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, para preenchimento das 
funções cujas atribuições sejam compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador. 

 6 – DAS LACTANTES OU CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 

 7 – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA  
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7.1.1 Caso a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) resulte em número fracionário, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

7.2 A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser destinada à 
pessoas com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 11ª vaga, a 3ª vaga será a 21ª vaga, a 4ª vaga será a 31ª 
vaga, e assim sucessivamente. Salvo, cumprimento de cotas de vagas para PcD, neste caso o número de candidatos 
convocados poderá ser superior a ordem de convocação citada. 
7.3 Somente haverá reserva imediata de vaga para os empregos com número de vagas igual ou superior a 5 
(cinco). 
7.4 A vaga deste Processo Seletivo será preenchida pelo candidato que constar em primeiro lugar na lista geral, 
respeitando-se o percentual estabelecido no subitem 7.1, deste Capítulo em caso de surgimento e/ou vacância de 
novas vagas e posterior nomeação. 
7.5 O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições dos empregos, especificadas no ANEXO I 
- DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência declarada. 
7.6 Para efeitos deste Edital as pessoas com deficiência são aquelas conceituadas pela medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação admissível, e que constituam inferioridade que 
implique em grau acentuado de dificuldade para integração social, e que se enquadrarem nas categorias especificadas 
no Decreto Federal nº 3.298/99 e na Súmula nº 377, do Superior Tribunal de Justiça. 
7.7 Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção. 
7.8 Os candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos da lista geral, no que diz respeito ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos termos do 
artigo 2, do Decreto Federal nº 9.508/18. 
7.9 O candidato deverá ainda, encaminhar até o último dia de inscrição, por upload, acessando a “área do 
candidato” com seu login e senha, através do site www.dedalusconcursos.com.br  

7.9.1 Laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que ateste a espécie 
e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deverá 
conter o nome completo do candidato, o CRM, o carimbo e a assinatura do profissional que emitiu o 
laudo; 

7.9.2 ANEXO V - AUTODECLARAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA preenchida e assinada. 
7.10 O Laudo Médico deverá estar LEGÍVEL, sob pena de invalidação. 
7.11 O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas 
não atender aos dispositivos mencionados no item 7.09 deste Capítulo, não será considerado candidato com 
deficiência, para fins deste Processo Seletivo, não terá prova especial preparada e/ou condição específica para 
realização da prova atendida, seja qual for o motivo alegado. 
7.12 Quando houver indeferimento do pedido para concorrer como candidato com deficiência, caberá recurso, 
conforme previsto no item 10 - DOS RECURSOS, deste Edital. 
7.13 O candidato que não interpor recurso no prazo mencionado neste Edital será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 
7.14 Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste item, não poderá interpor 
recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado. 
7.15 Após o período das inscrições, fica proibida qualquer inclusão de candidatos na lista especial de candidatos 
com deficiência. 
7.16 No caso de deferimento da solicitação de participação como deficiente, se aprovado no certame, terá seu nome 
publicado na lista geral de classificação e em lista específica, no caso de indeferimento o candidato irá constar apenas 
na lista de classificação geral. 
7.17 O requisito descrito no item 7.9 deste Edital deverá ser atendido por completo, sendo passível de indeferimento, 
o não cumprimento do mesmo. 
7.18 Não serão considerados: 

a) Documentos enviados via e-mail e qualquer outro meio que não informado no item 7.9; 
b) Documentos postados fora do prazo estipulado no item 7.9; 
c) ANEXO V - AUTO DECLARAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA enviada sem assinatura e firma reconhecida 

do candidato; 
d) Laudo Médico enviado sem nome, assinatura e número do CRM do Médico responsável. 

7.19 O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será 
devolvido. 
7.20 O candidato com deficiência, caso seja aprovado e convocado dentro das vagas destinadas à ampla 
concorrência, não serão considerados para efeito de preenchimento de sua classificação nas vagas reservadas aos 
deficientes. 
7.21 Após todas as etapas do certame, caso não hajam candidatos aprovados na lista de deficientes, ou não hajam 
aprovados suficientes para preencher todas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a 
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ampla concorrência. 
7.22 Conforme Decreto Federal nº 9.508/18, a compatibilidade entre as atribuições dos empregos e a deficiência 
apresentada pelo candidato será avaliada durante o período de experiência, caso apresente incompatibilidade será 
exonerado. 
7.23 As vagas destinadas as pessoas com deficiência, que não forem providas, serão preenchidas pelos (as) demais 

candidatos (as), observada a ordem geral de classificação. 
 

 

8.1 O candidato deverá chegar ao local das provas com no mínimo 0h30 (trinta minutos) de antecedência do início 
das mesmas, munido de CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, portando um documento de identificação original com foto e 
caneta esferográfica de tinta PRETA ou AZUL, fabricada obrigatoriamente em material transparente. 
8.2 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, fazer uso adequado de máscara de proteção facial, industriais ou 
caseiras em todos ambientes dos recintos de aplicação de provas. Candidato que não fizer uso da máscara terá o 
acesso negado. 
8.3 As provas objetivas para todos os empregos terão duração máxima de 2h30 (duas horas e trinta minutos). O 
candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas. 
8.4 Por motivos de segurança, o candidato não poderá levar consigo o caderno de provas. 
8.5 A Organizadora Dédalus Concursos não estipula ao candidato uma bibliografia, cabendo ao candidato optar pela 
que lhe for conveniente. O conteúdo programático geral para estudo consta no ANEXO II. 
8.6 As provas serão aplicadas obrigatoriamente em locais e horários pré-estabelecidos pela Organizadora Dédalus 
Concursos. 
8.7 É obrigatório ao candidato a apresentação de documento oficial de identidade com foto. Serão considerados 
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (Ordens, Conselhos); cartão de identidade do trabalhador; passaporte brasileiro; certificado de 
reservista ou dispensa de incorporação; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação 
(somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Como o documento 
não ficará retido será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas cópias, mesmo que autenticadas. Não serão 
aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF), títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, RANI (registro administrativo de nascimento indígena), 
carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. O candidato 
deverá portar seu documento de identidade do início ao fim da realização da prova objetiva. Não serão aceitos, 
documentos digitais. 
8.8 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferente dos predeterminados no Edital de Homologação e 
Convocação para as Provas Objetivas. 
8.9 Não será admitido no local de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início 
das mesmas. 
8.10 Aparelhos eletrônicos, inclusive celulares, não poderão ser utilizados dentro do prédio de aplicação das provas. 
Ao entrarem na sala de provas, os candidatos deverão colocar seus objetos pessoais de NATUREZA ELETRÔNICA, 
inclusive celular, que deverá estar desligado, além da retirada da sua bateria pelo próprio candidato, quando houver, no 
envelope porta-objetos disponibilizado pela fiscalização e guardá-lo embaixo de sua carteira, sob pena de eliminação do 
presente Processo Seletivo em caso de desobediência. 
8.11 Posteriormente à identificação, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem autorização e 
acompanhamento da fiscalização. 
8.12 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da 
Organizadora Dédalus Concursos, informações referentes ao conteúdo das provas. 
8.13 As provas objetivas serão realizadas, nas cidades de Mariana, Ouro Preto, Caeté, Sabará e Belo Horizonte. 
Caso o número de candidatos exceda a oferta de locais suficientes ou adequados na cidade, a critério da Organizadora 
Dédalus Concursos, as provas poderão ser realizadas em outras cidades próximas, aplicadas em datas e horários 
diferentes ou mesmo divididas em mais de uma data e horário, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as 
publicações oficiais. 
8.14 A avaliação do Processo Seletivo Simplificado será composta pela Prova Objetiva de múltipla escolha que será 
atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. O candidato deverá obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
acertos no total da Prova Objetiva para ser classificado como Aprovado no Processo Seletivo Simplificado. 
8.15 O candidato que não atingir a pontuação mínima estipulada neste edital será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo Simplificado. 
8.16 O nível de complexidade e exigência quanto ao conteúdo das provas variará de acordo com o grau de 
escolaridade exigido para preenchimento do emprego ao qual o candidato estiver concorrendo. 

 8 – DAS PROVAS OBJETIVAS 



 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL NÚMERO 001/2021  
 
 

 

 

                                    CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS / PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021                   
     Página 8 de 23 

 

8.17 Na hipótese de anulação de questões da prova, quando de sua avaliação, as mesmas serão pontuadas como 
corretas para todos os candidatos. 
8.18 Para realização das provas, o candidato deverá portar caneta esferográfica de tinta PRETA ou AZUL, 
OBRIGATORIAMENTE de material transparente, lápis e borracha branca (sem nenhum tipo de capa protetora). Não 
será permitida utilização de lapiseira. 

8.18.1 Objetos como: estojos, carteiras, bolsas, chaves, relógios, óculos, entres outros objetos que não 
sejam os mencionados no subitem 8.18, deverão ser armazenados debaixo da carteira e/ou cadeira. 

8.19 Não serão consideradas: 
a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que 

legíveis; 
b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas; 
c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas; 
d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas; 
e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas 

instruções da prova; 
f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato. 

8.20 O candidato deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) e assinar, no espaço devido, com 
caneta esferográfica preferencialmente de tinta PRETA ou AZUL fabricada OBRIGATORIAMENTE em material 
transparente, sendo de total responsabilidade do candidato. 
8.21 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão 
entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente. 

8.21.1   A critério da coordenação, poderá ser exigido que mais de 3 (três) candidatos acompanhem o fechamento 
do envelope; 

8.21.2   Caso o candidato descumpra o item 8.21.1, será passível de desclassificação. 
8.22 Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que 
seja a alegação, acarretará na eliminação automática do candidato do certame. 
8.23 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver 
armado será encaminhado à Coordenação. O candidato que não atender a solicitação será, sumariamente, eliminado do 
certame. 
8.24 Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da prova: 

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova; 
c) Utilizar-se de anotações, impressos, livros, manuais, quaisquer espécies de códigos ou qualquer outro material 
de consulta; 
d) Utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a 
comunicação de dados e informações; 
e) Utilizar os objetos citados no subitem 8.18.1; 
f) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades 
presentes ou candidatos; 
g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
h) Ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas ou outros materiais não permitidos, sem 
autorização; 
i) Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões; 
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
k) Abandonar o prédio de aplicação antes do tempo mínimo estipulado neste edital; 
l) Não demarcar o tipo de prova no cartão de respostas, quando houver; 
m) Não assinar o cartão de respostas (gabarito); 
n) Não assinar a lista de presença; 
o) Portar armas de qualquer espécie, ainda que possua o porte, ou autorização dos respectivos órgãos 
competentes para sua utilização; 
p) Utilizar qualquer meio ilícito para realização das provas; 
q) Fazer uso inadequado da máscara de proteção facial. 

8.25 É vedado o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou 
protetores auriculares.  
8.26 O candidato que necessitar usar os objetos citados no item anterior deverá apresentar justificativa médica e o(s) 
objeto(s) será(ão) verificado(s) e aprovado(s) pela Coordenação.  
8.27 Os candidatos que possuírem cabelos longos, os quais possam cobrir as orelhas deverão estar com o 
cabelo preso. O candidato que não atender a solicitação será, sumariamente, eliminado do certame. 
8.28 A empresa Dédalus Concursos não disponibilizará acompanhante para a guarda de crianças. 
8.29 Os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no prédio de aplicação e nem utilizar 
os banheiros destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as mesmas; 
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8.30 Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por 
motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, com data do ocorrido (perda, furto ou roubo) não superior a 30 (trinta) dias da data da realização das provas 
objetivas, neste caso o candidato poderá ser submetido à identificação especial, o que compreende na coleta de dados, 
de assinatura em formulário próprio expedido pela Organizadora Dédalus Concursos, podendo haver, se necessário, 
uma vídeo filmagem e coleta de impressão digital; 
8.31 A ficha de identificação especial será expedida em duas vias no dia de realização das provas, cabendo ao 
candidato no prazo máximo de até 1 (um) dia reconhecer firma de sua assinatura e enviar via “SEDEX” ou “Carta 
Registrada com AR (Aviso de Recebimento)” para a Dédalus Concursos, em envelope descrito da seguinte forma: 

_                                                                                                                                                     

_ _
8.32 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador, ou que esteja com a validade vencida; 
8.33 O candidato submetido à identificação especial realizará a prova CONDICIONALMENTE e somente após a 
verificação da veracidade de seus dados a sua participação será validada; 
8.34 Os locais de provas estarão disponíveis no endereço eletrônico www.dedalusconcursos.com.br. É 
responsabilidade do candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua 
realização, inclusive a observância de retificações. 
8.35 O candidato ao término da realização da prova deverá retirar o Comprovante de Comparecimento nos locais 

indicados pela Coordenação no dia da realização da prova. 
8.36 Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderão ser revistados por detectores de 
metais na entrada e na saída. A revista pode, ainda, ser realizada a qualquer momento nas salas e nos corredores dos 
locais de aplicação das provas, na entrada e na saída do local de realização da prova objetiva. 
 

 
 
9.1 Em caso de empate na classificação final, terá preferência os candidatos que se enquadrem nos seguintes 
critérios respectivamente: 

a) Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia das inscrições, atendendo a Lei Federal nº 
10.741/03; 
b) Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) Maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
d) Maior número de acertos nas questões de Políticas de Saúde Pública (quando constar); 
e) Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais (quando constar); 
f) Maior número de acertos nas questões de Informática (quando constar); 
g) Maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
h) Certificado de exercício a função de jurado a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008; 
i) Sorteio. 

9.2 Os documentos comprobatórios que se trata o subitem 9.1 alínea "h” deverão ser enviados através da “Área do 
Candidato” dentro do período de inscrição. 
 

 

10.1  O candidato poderá interpor recursos contra: Editais, Erratas, Provas Objetivas, Provas de Títulos e Listas 
Provisórias, e tem até 1 (um) dia corrido para fazê‐lo, a contar do dia da divulgação, acessando dentro da sua Área do 
Candidato na mesma pagina em que realizou a sua inscrição.  
10.2 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no subitem 10.1 deste Edital, 
devidamente fundamentado. 
10.3  O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. Os recursos deverão ser 
elaborados com argumentação lógica e consistentes e ainda obedecer as seguintes determinações quando se tratar da 
prova objetiva: 

a) Ser acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos; 
b) Serão automaticamente indeferidos recursos que não citarem referência ou apresentar fontes não confiáveis, 
como Wikipédia, Blogs e similares; 
c) Ser apresentado de forma independente para cada questão, ou seja, cada questão recorrida deverá ser 
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apresentado um recurso. 
10.4  Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo, ou qualquer 
outro meio que não citado no subitem 10.1. 
10.5  O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos presentes na prova, independente de interposição de recurso. 
10.6  Alterado o gabarito oficial pela Banca Examinadora da Dédalus Concursos, por motivo de força de provimento 
de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 
10.7  Na ocorrência do disposto nos subitens 10.5, 10.6 deste Edital ou recurso contra lista provisória de 
classificação, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, 
poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida. 
10.8  A decisão final da Banca Examinadora da Dédalus Concursos será soberana, definitiva, não existindo desta 
forma, recurso contra recurso. 

 

 
 

11.1 A Prova de Títulos será realizada apenas para os empregos de TARM, Condutor Socorrista, Enfermeiro, Médico, 
Médico Regulador e Técnico de Enfermagem e terá valor 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, conforme ANEXO IV  

11.2 Todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva que desejem participar da Prova de Títulos deverão anexar 
via upload à documentação comprobatória em cópias autenticadas ou originais somente para os títulos com 
assinatura digital ou QRCODE, na área do candidato através do site www.dedalusconcursos.com.br conforme os 
seguintes procedimentos: 

a) Logar no sistema com CPF e senha; 
b) Inserir o CPF; 
c) No quadro de inscrições, buscar pela inscrição correspondente ao processo e clicar no link Títulos. 
d) Anexar os documentos comprobatórios; 

11.1 A entrega de títulos será exclusivamente por upload, não sendo admitida nenhuma outra forma de envio, tais 
como: fax, correio eletrônico ou em dia de aplicação de prova objetiva; 
11.2 Os títulos somente deverão ser anexados após a convocação para as Provas de Títulos conforme ANEXO V - 

CRONOGRAMA PREVISTO deste Edital; 
11.3 Serão considerados para a Prova de Títulos: 

a) Residência Médica; 
b) Cursos relacionados conforme tabela do ANEXO IV 
c) Tempo de serviço conforme tabela do ANEXO IV. 

11.4 O envio dos Títulos é de total responsabilidade do candidato, não podendo a empresa Dédalus e o CIAS ser 
responsabilizados por solicitações e documentos não recebidos por motivo 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. 
11.5 Somente participarão da prova de Títulos os candidatos que atingirem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
acertos na Prova Objetiva. 
11.6 Os pontos alcançados na Prova de Títulos serão somados ao total de pontos da Prova Objetiva. 
11.7 Não serão aceitos: 

a) Títulos enviados fora do prazo determinado; 
b) Cópias dos Títulos que não estejam autenticadas em cartório, que não possuam verificação digital; 
c) Títulos de Graduação; 
d) Títulos de curso ainda em andamento; 
e) Títulos de matérias isoladas dentro de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado; 
f) Títulos emitidos eletronicamente sem verificação digital ou protocolos de documentos referentes a títulos; 
g) Títulos entregues em desacordo com o estabelecido neste edital ou fora dos padrões; 
h) Títulos não registrados; 

11.8 A avaliação de Títulos terá caráter apenas classificatório, tendo como objetivo valorar a formação acadêmica e a 
experiência profissional; 
11.9 Cada Título será considerado uma única vez, para efeito de pontuação; 
11.10 Serão aceitos apenas certificados de Cursos atualizados com no máximo 2 (dois) anos. 
11.11 Não serão aceitos títulos de Cursos em Urgência e Emergência realizados à Distância – EAD, somente cursos 

práticos. 
11.12 Somente serão pontuados os títulos relacionados no ANEXO IV - DETALHAMENTO DAS PROVAS DE 

TÍTULOS, observando o limite de pontuação máxima. 
11.13 Para comprovar seu “tempo de serviços” o candidato deverá encaminhar documento que se enquadre, em pelo 

menos, uma das alíneas abaixo:  
a) Para contratados pela CLT (por tempo indeterminado): da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS (folha de identificação onde constam número, foto e série, folha da identificação civil e folha onde constam 

11 – DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO 
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os contratos de trabalho) ou Carteira Digital juntamente com documento de identificação onde conste o período 
inicial e o final (de tanto até tanto ou de tanto até a data atual, quando for o caso), ACOMPANHADA 
OBRIGATORIAMENTE de declaração do empregador, em papel timbrado e com o CNPJ, COM FIRMA DO 
EMITENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO. 

b) Para servidores/empregados públicos: Certidão de Tempo de Serviço ou declaração (em papel 
timbrado e com o CNPJ e nome e registro de quem assina), no caso de órgão público/empresa pública, 
informando o cargo/função ou emprego público, data da posse e forma de contratação/admissão e 
ACOMPANHADA OBRIGATORIAMENTE de declaração do órgão/empresa pública, em papel timbrado e com o 
CNPJ, COM FIRMA DO EMITENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,, onde conste claramente a identificação 
do serviço realizado, o período inicial e o final (de tanto até tanto ou de tanto até a data atual, quando for o caso). 

c) Para prestadores de serviço com contrato por tempo determinado: contrato de prestação de serviços ou 
contrato social ou contracheque (demonstrando claramente o período inicial e final de validade no caso destes 
dois últimos) e ACOMPANHADO OBRIGATORIAMENTE de declaração do contratante ou responsável legal 
COM FIRMA DO EMITENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, onde consta claramente o local onde os serviços 
foram prestados, a identificação do serviço realizado, o período inicial e final (de tanto até tanto ou de tanto até a 
data atual, quando for o caso) do mesmo e descrição das atividades executadas e os documentos relacionados 
como pré-requisitos que comprovem estar habilitado para o exercício da profissão;  

d) Para autônomo: contra cheque ou recibo de pagamento de autônomo – RPA (RPA referente ao mês de 
início de realização do serviço e ao mês de término de realização do serviço) ACOMPANHADA 
OBRIGATORIAMENTE de declaração da cooperativa ou empresa responsável pelo fornecimento da mão de 
obra, em papel timbrado com o CNPJ, COM FIRMA DO EMITENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, onde 
consta claramente o local onde os serviços foram prestados, a identificação do serviço realizado, o período 
inicial e final (de tanto até tanto ou de tanto até a data atual, quando for o caso). 

11.14 Os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do item 11.13 deverão estar devidamente datados e 
assinados pelo representante legal da empresa ou órgão, sendo obrigatória a identificação do cargo e da pessoa 
responsável pela assinatura. Os documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente 
tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente. 
11.15 Cópias da carteira de trabalho, incluindo os dados pessoais e os períodos, que estejam ilegíveis, rasuradas ou 
duvidosas quanto a sua veracidade, não serão aceitas. 
11.16 A identificação do tempo de experiência deve ser clara e objetiva, quanto ao o período inicial e final da realização 
do serviço, não sendo considerado implicitamente que o período final seja a data atual. 
11.17 Para efeito de pontuação do tempo de experiência profissional será considerada o número anos, para permitir 
uma contagem exata. 
11.18 O tempo de estágio e serviço/trabalho voluntário, de bolsa de estudo ou de monitoria ou ainda outras atividades 
equivalentes, não serão pontuadas como experiência profissional. 
11.19 Os títulos referentes à especialidade a que o candidato está concorrendo no processo seletivo e que são 
pré-requisitos para habilitação não serão pontuados na prova de títulos. 
11.20 Para os cargos de médicos, em que nos pré-requisitos o candidato deverá possuir Residência Médica ou 
Titulação de Especialista, o mesmo deverá apresentar ambos os certificados na prova de títulos, caso queira ser 
pontuado. Nestes casos, apenas um dos títulos será pontuado, o título com a maior valoração. 
11.21 A avaliação dos títulos apresentados será feita pela comissão da Banca Examinadora da empresa Dédalus 
Concursos. 
11.22 O candidato poderá interpor Recurso quanto à pontuação dos títulos conforme o subitem 10.1; 
11.23 No caso da constatação, em qualquer tempo de irregularidade e ou ilegalidade na obtenção de títulos ou de 
comprovantes apresentados, na Prova de Títulos, o candidato terá anulada a sua pontuação e, comprovada a culpa do 
mesmo, este será excluído do processo seletivo. 
11.24 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos em língua estrangeira, somente serão considerados se 
devidamente traduzidos e revalidados por Instituição Competente, na forma da Legislação vigente. 
11.25 A pontuação referente à prova de títulos será publicada conforme ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO.  

 
 

12– DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 

 
12.1 A não apresentação de qualquer dos documentos abaixo, implicará na impossibilidade de admissão, sendo o 

candidato considerado desclassificado do Processo Seletivo Simplificado: 
a) Carteira Profissional válida; 
b) 02 fotos 3X4 recentes; 
c) (duas) cópias do RG (frente e verso); 
d) 1 (uma) cópia do CPF/MF (frente e verso) + Certificado de Situação Cadastral Regular (pode ser obtido no 

site da receita federal); 
e) 1 (uma) cópia do Título de Eleitor +certidão de quitação emitida pela Justiça Eleitoral (pode ser obtida no 
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site do TSE). 
f) 1 (uma) cópia da pesquisa de PIS realizada em qualquer agência da Caixa Econômica Federal); 
(duas) cópias de comprovante de residência (água, luz ou telefone); 
g) 1 (uma) cópia do Diploma Escolar (ensino médio, fundamental e superior, conforme o caso) ou documento 

equivalente; 
h) 1 (uma) cópia do Histórico Escolar; 
i) 2 (duas) cópias das Carteiras de Vacinação (obrigatoriamente com as vacinas de: COVID 19; Gripe; 

Hepatite B; Anti-tetânica e Febre Amarela); 
j) 1 (uma) cópia do Certificado de Alistamento Militar, sendo do sexo masculino; 
k) 2 (duas) cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; e RG e CPF do Cônjuge  
l) 1 (uma) cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s); 
m) 1 (uma) cópia da Carteira de Vacinação do(s) Filho(s); 
n) 1 (uma) cópia do CPFs do(s) filho(s); 
o) 1 (uma) cópia do Comprovante de Contribuição Sindical (ano corrente); 
p) 1 (uma) cópia do Cartão Nacional do Sus - CNS (Tirar no Poupatempo). 

12.2 Não será fornecido pelo Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde qualquer documento comprobatório de 
classificação no Processo Seletivo Simplificado, valendo para esse fim, a homologação. Ficará a emprego da 
Dédalus Concursos a emissão de certificados pertinentes, assim como, a cobrança para sua emissão. 

12.3 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Consórcio Intermunicipal Aliança para a 
Saúde, durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado. 
12.4 O candidato aprovado será convocado, segundo a ordem de classificação e conforme a necessidade do 
Consórcio, para o preenchimento das vagas disponíveis. 
12.5  A convocação se dará por meio de e-mail. 
12.6 A partir da data de convocação oficial, o candidato terá o prazo máximo de ATÉ 01 (UM) DIA ÚTIL, A CONTAR 

DO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A DATA DE DIVULGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO, PARA COMPROVAR O 
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO conforme abaixo discriminado: 
a) Manifestar-se sobre o aceite ou desistência da contratação; 
b) O candidato deverá assinar o termo de aceite da vaga; 
c) Apresentar toda a documentação para admissão, sendo avaliada sua condição de admissão; 

12.7 O não comparecimento, para o exame admissional na data e horário agendado implicará na exclusão do 
candidato e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável no Processo Seletivo Simplificado; 

12.8 O Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de dados desatualizados ou incorretos, por problemas de acesso físico, pelo recebimento de 
correspondência por terceiros ou no caso de devolução pelos Correios. 
12.9 O candidato que no momento da contratação estiver impedido de assumir imediatamente o emprego perderá o 
direito à vaga e o Consorcio Intermunicipal de Aliança para a Saúde - CIAS convocará o próximo candidato da lista dos 
habilitados, observando a ordem de classificação. 
 

 
 
13.1 Candidatos não receberão atendimento presencial em hipótese alguma, a tentativa de qualquer contato com os 

membros envolvidos na organização do Processo Seletivo Simplificado levará a desclassificação do mesmo. 
13.2 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas correspondentes. Nesses 
casos, a alteração será mencionada em edital complementar, aditamento, retificação, aviso ou errata. 
13.3 Caso o Processo Seletivo não seja realizado por motivo de força maior, não será reembolsado o valor das 

inscrições aos candidatos e a data da realização das provas serão reagendadas. Salvo, na hipótese de 
cancelamento do Processo Seletivo. 

13.4 O Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde-CIAS e a empresa Dédalus Concursos não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da realização das etapas 
deste certame. 
13.5 O candidato que proceder a entrega de qualquer documentação via procurador, assume total responsabilidade 
pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu 
representante. 
13.6 O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo Simplificado não gera obrigatoriedade para o 
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde - CIAS de aproveitar, neste período, todos os candidatos aprovados. O 
aproveitamento dos aprovados reger-se-á, exclusivamente, pelos procedimentos vigentes no Consórcio Intermunicipal 
Aliança para a Saúde – CIAS. 
13.7 O Cadastro Reserva será formado por candidatos aprovados excedentes à disponibilidade de vagas atuais. 
13.8 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado no endereço eletrônico da Organizadora 
Dédalus Concursos. 

 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.9 O candidato deverá manter atualizados todos os seus dados no site da empresa enquanto o Processo Seletivo 
estiver em andamento. Após a homologação e até que se expire o prazo de validade do Processo Seletivo, o candidato 
deverá informar a atualização de e-mail e telefone junto ao Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde - CIAS. 

13.10 O Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde - CIAS e a empresa Dédalus Concursos, não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo e no 
que tange ao conteúdo programático. 
13.11 Não será fornecido pelo CIAS qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, 
valendo para esse fim, a homologação. Ficará a encargo da empresa Dédalus Concursos a emissão de certificados 
pertinentes, assim como, a cobrança para sua emissão. 
13.12 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos 
legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Processo Seletivo. 
13.13 Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções das penas cabíveis, a burla 
ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Processo Seletivo, nos 
comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova, bem como, o tratamento incorreto 
e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer 
tolerância; 
b) Não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) Ausentar-se da sala de aplicação da prova sem o acompanhamento do fiscal; 
e) Desobedecer qualquer das regras estabelecidas neste Edital ou nos demais Editais a serem divulgados; 

13.14 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos ou outras constatadas no decorrer do Processo 
Seletivo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou admissão do candidato, sem prejuízo 
das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis. 

13.15 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo O Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde - 
CIAS e a Organizadora Dédalus Concursos, no que tange à realização deste Processo Seletivo. 

13.16 O Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde - CIAS reserva-se o direito de anular o Processo Seletivo, 
bem como o de adotar providências que se fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele 
relativos ou dele decorrentes. 
13.17 Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderão ser aplicadas a qualquer momento pela 
organização do Processo Seletivo, sem prévia comunicação. 
13.18 Serão armazenados pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, em formato físico e em local apropriado, todos os 
formulários de inscrição, folhas de respostas, folhas de frequência, declarações e as demais planilhas de todos os 
candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no Processo Seletivo, após esse período serão 
incinerados. Serão armazenados por 2 (dois) anos subsequentes, todos os arquivos em versão digital. Os cadernos de 
prova (rascunho) remanescentes serão incinerados após 30 (trinta) dias da aplicação das provas objetivas.  
13.19 O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
13.20 Integram este Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES; 
b) ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO; 
c) ANEXO III - DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
d) ANEXO IV - DETALHAMENTO DAS PROVAS DE TÍTULOS; 
e) ANEXO V - CRONOGRAMA PREVISTO; 
f) ANEXO VI - AUTO DECLARAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA; 
g) ANEXO VII - DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO POR NOME SOCIAL; 
h) ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO. 

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente Edital de 
Abertura do Processo Seletivo Simplificado que será publicado resumidamente na imprensa oficial e na totalidade nos 
sites www.dedalusconcursos.com.br , www.cias.mg.gov.br e afixado no Mural de Avisos do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2021. 

 
 

Diran Rodrigues de Souza Filho 
Secretário Executivo 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS 
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ANEXO I 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos do local do SAMU. Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim como 
servi-los, distribuir água e tarefas correlatas. Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos conhecimentos e habilidades 
elementares. Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial. Varrer as vias e logradouros públicos. Executar tarefas de limpeza em geral, 
inclusive com remoção de entulhos, carregar e descarregar em veículos de transporte de lixo. Cumprir, com pontualidade, seus horários de chegada. 
Tratar com respeito e coleguismo médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e motoristas. Obedecer aos protocolos de serviço. Acatar e respeitar 
as rotinas estabelecidas. Participar das reuniões convocadas pela direção. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los 
ou conspirar contra os mesmos. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Prestar atendimento telefônico às solicitações de auxílio provenientes da população, nas centrais de regulação médica, devendo anotar dados básicos 
sobre o chamado (localização, identificação do solicitante, natureza da ocorrência). Prestar informações gerais, sua atuação é supervisionada 
diretamente e permanentemente pelo médico regulador e sua capacidade e atuação seguem padrões previstos no regulamento da Portaria GM/MS nº 
2048, de 05 de outubro de 2002. Datilografar ou digitar, obedecendo a normas e rotinas previamente estabelecidas, todo tipo de memorando e ofícios, 
encaminhando- os para onde for necessário, respeitando os prazos estabelecidos. Receber e organizar correspondências, ofícios, informes entregues 
ao serviço, separando-os, arquivando-os por ordem, natureza, e observando a urgência de cada necessidade, informando ao coordenador sobre a 
mesma. Responsabilizar-se pela recepção de malotes. Acompanhar o registro diário da frequência dos funcionários, auxiliando na realização das 
folhas de frequência. Encaminhar convocatórias de reuniões. Auxiliar a chefia na confecção das escalas e cadastros dos médicos plantonistas. Ler e 
arquivar o Diário Oficial do Estado, comunicando ao coordenador e à equipe as informações relevantes ao serviço e à população. Auxiliar a chefia na 
realização de orçamentos, efetuando compras. Auxiliar na organização de agenda do serviço, marcando reuniões e entrando em contato telefônico 
para convocação de plantonistas, ou solicitações aos diversos departamentos e/ou hospitais envolvidos no sistema, assim como outros serviços. 
Preparar pautas e relatórios de reuniões de equipe e acompanhar, quando solicitado. Colaborar na produção de relatórios técnicos e administrativos e 
dados estatísticos, quando solicitado. Participar do controle de requisições e recebimentos de materiais de escritório e de limpeza, providenciando 
formulários de solicitação e acompanhando a entrega dos mesmos. Realizar as atividades inerentes ao rádio-operador. Realizar atividades técnicas em 
informática, administração, contabilidade e segurança do trabalho. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala 
de serviço predeterminada. Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua 
profissão, ajudando na preservação do patrimônio. Manter-se atualizado, frequentando os cursos de uso adequado dos equipamentos a sua 
disposição. Participar das reuniões convocadas pela direção. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela chefia. 
Executar outras atividades, respeitada a competência do setor. Atuando como Almoxarife, deve executar atividades de apoio administrativo e 
operacional aos órgãos da administração do Consórcio, sob supervisão e orientação do coordenador do setor. Auxiliar no controle e na manutenção da 
frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar móvel e executar outras tarefas inerentes ao emprego público. 
 
CONDUTOR SOCORRISTA 
 Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes. Possuir CNH categoria D e ter pelo menos 6 meses de 
experiência como motorista. Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo. Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) 
com a central de regulação médica e seguir suas orientações. Conhecer a malha viária local. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de 
saúde integrados ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida. Auxiliar a equipe nas imobilizações e 
transporte de vítimas. Realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica. Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro 
e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço 
pré-determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto. Cumprir, com pontualidade, seus horários de chegada aos plantões 
determinados. Tratar com respeito e coleguismo os médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores. Utilizar-se com zelo e cuidado das 
acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo 
como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo seu mau uso. Atuando como Operador de Rádio, deve operar o sistema de 
radiocomunicação e telefonia nas Centrais de Regulação. Exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar 
móvel. Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota. Conhecer a malha viária e as principais 
vias de acesso de todo o território abrangido pelo serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. 
 
ENFERMEIRO 
Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. Executar prescrições médicas por telemedicina. 
Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato. Realizar partos 
sem distócia. Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de 
educação continuada. Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão. Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento 
de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe. Obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de 
Enfermagem. Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas. 
 
MÉDICO 
Exercer a regulação médica do sistema. Conhecer a rede de serviços da região. Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios 
disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional. Recepção dos 
chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), 
acompanhamento do atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica. Manter contato diário com os serviços 
médicos de emergência integrados ao sistema. Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos 
possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar. Exercer o controle operacional da equipe assistencial. Fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes a sua profissão. Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço. 
Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço. Preencher os documentos inerentes à atividade do médico regulador e de assistência pré- 
hospitalar. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência. Obedecer ao 
código de ética médica. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Prestar cuidados diretos 
de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou a distância do profissional enfermeiro. Participar de programas de treinamento 
e aprimoramento profissional especialmente em urgências/emergências. Realizar manobras de extração manual de vítimas. Atuando como Técnico 
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Auxiliar de Regulação Médica (TARM) deve atender solicitações telefônicas da população na área de atendimento a chamadas de 
urgência/emergência 192. 
 
TARM 
Atender solicitações telefônicas da população; anotar informações colhidas do solicitante, segundo questionário próprio; prestar informações gerais ao 
solicitante; estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar; estabelecer contato com hospitais e serviços 
de saúde de referência a fim de colher dados e trocar informações; anotar dados e preencher planilhas e formulários específicos do serviço; obedecer 
aos protocolos de serviço; atender às determinações do médico regulador. 
 
RADIO OPERADOR 
Operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas Centrais de Regulação; exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de 
atendimento pré-hospitalar móvel; manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota; conhecer a 
malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelo serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. 
 
MÉDICO REGULADOR 
Julgar e decidir sobre a gravidade de um caso que lhe está sendo comunicado por rádio ou telefone, estabelecendo uma gravidade presumida; 
- enviar os recursos necessários ao atendimento, considerando necessidades e ofertas disponíveis; 
- monitorar e orientar o atendimento feito por outro profissional de saúde habilitado (médico intervencionista, enfermeiro, técnico ou auxiliar de 
enfermagem), por profissional da área de segurança ou bombeiro militar (no limite das competências desses profissionais) ou ainda por leigo que se 
encontre no local da situação de urgência; - definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o sobre as condições e previsão de chegada 
do mesmo, sugerindo os meios necessários ao seu acolhimento; 
- julgar a necessidade ou não do envio de meios móveis de atenção. Em caso negativo, o médico deve explicar sua decisão e esclarecer o 
demandante do socorro quanto a outras medidas a serem adotadas, por meio de orientação ou conselho médico, que permita ao solicitante assumir 
cuidados ou buscá-los em local definido pelo médico regulador; 
- reconhecer que, como a atividade do médico regulador envolve o exercício da telemedicina, impõe-se a gravação contínua das comunicações, o 
correto preenchimento das fichas médicas de regulação, das fichas de atendimento médico e de enfermagem, e o seguimento de protocolos 
institucionais consensuados e normatizados que definam os passos e as bases para a decisão do regulador; 
- estabelecer claramente, em protocolo de regulação, os limites do telefonista auxiliar de regulação médica, o qual não pode, em hipótese alguma, 
substituir a prerrogativa de decisão médica e seus desdobramentos, sob pena de responsabilização posterior do médico regulador; 
- definir e pactuar a implantação de protocolos de intervenção médica pré-hospitalar, garantindo perfeito entendimento entre o médico regulador e o 
intervencionista, quanto aos elementos de decisão e intervenção, objetividade nas comunicações e precisão nos encaminhamentos decorrentes; 
- monitorar o conjunto das missões de atendimento e as demandas pendentes; - registrar sistematicamente os dados das regulações e missões, pois 
como frequentemente o médico regulador irá orientar o atendimento por radiotelefonia (sobretudo para os profissionais de enfermagem), os protocolos 
correspondentes deverão estar claramente constituídos e a autorização deverá estar assinada na ficha de regulação médica e no boletim/ficha de 
atendimento pré-hospitalar; 
- saber com exatidão as capacidades/habilidades da sua equipe de forma a dominar as possibilidades de prescrição/orientação/intervenção e a 
fornecer dados que permitam viabilizar programas de capacitação/revisão que qualifiquem/habilitem os intervenientes; 
- submeter-se à capacitação específica e habilitação formal para a função de regulador e acumular, também, capacidade e experiência na assistência 
médica em urgência, inclusive na intervenção do pré- hospitalar móvel; 
- participar de programa de educação continuada para suas tarefas; - velar para que todos os envolvidos na atenção pré-hospitalar observem, 
rigorosamente, a ética e o sigilo profissional, mesmo nas comunicações radiotelefônicas; - manter-se nos limites do sigilo e da ética médica ao atuar 
como porta-voz em situações de interesse público. 
Decidir sobre qual recurso deverá ser mobilizado frente a cada caso, procurando, entre as disponibilidades a resposta mais adequada a cada situação, 
advogando assim pela melhor resposta necessária a cada paciente, em cada situação sob o seu julgamento; - decidir sobre o destino hospitalar ou 
ambulatorial dos pacientes atendidos no pré-hospitalar; 
- decidir os destinos hospitalares não aceitando a inexistência de leitos vagos como argumento para não direcionar os pacientes para a melhor 
hierarquia disponível em termos de serviços de atenção de urgências, ou seja, garantir o atendimento nas urgências, mesmo nas situações em que 
inexistam leitos vagos para a internação de pacientes (a chamada “vaga zero” para internação). Deverá decidir o destino do paciente baseado na 
planilha de hierarquias pactuada e disponível para a região e nas informações periodicamente atualizadas sobre as condições de atendimento nos 
serviços de urgência, exercendo as prerrogativas de sua autoridade para alocar os pacientes dentro do sistema regional, comunicando sua decisão 
aos médicos assistentes das portas de urgência; 
- o médico regulador de urgências regulará as portas de urgência, considerando o acesso a leitos como uma segunda etapa que envolverá a regulação 
médica das transferências inter hospitalares, bem como das internações; 
- acionar planos de atenção a desastres que estejam pactuados com os outros interventores, frente a situações excepcionais, coordenando o conjunto 
da atenção médica de urgência; 
- requisitar recursos públicos e privados em situações excepcionais, com pagamento ou contrapartida a posteriori, conforme pactuação a ser realizada 
com as autoridades competentes; 
- exercer a autoridade de regulação pública das urgências sobre a atenção pré-hospitalar móvel privada, sempre que esta necessitar conduzir 
pacientes ao setor público, sendo o pré-hospitalar privado responsabilizado pelo transporte e atenção do paciente até o seu destino definitivo no 
Sistema; 
- contar com acesso às demais centrais do Complexo Regulador, de forma que possa ter as informações necessárias e o poder de dirigir os pacientes 
para os locais mais adequados, em relação às suas necessidades. 
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ANEXO II  
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

PORTUGUÊS – NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspondência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; oração: 
sujeito e predicado, posição do sujeito e predicado, concordância entre sujeito e predicado; sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; estrutura do sujeito: classificação do sujeito, casos de oração sem sujeito; dígrafos; substantivos, 
artigos, adjetivos, pronomes, advérbios: classificação e cargo; uso da crase; uso do por que; vícios de linguagem; Compreensão e interpretação de 
frases, palavras ou textos; Separação Silábica; Ortografia; Sinônimos e Antônimos. Gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo. 
 

PORTUGUÊS – NÍVEL MÉDIO  

 
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros vocálicos e consonantais; ortografia; acentuação gráfica; sinais de pontuação: 
ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das classes de palavras; análise sintática; sinônimos 
e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspondência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de 
verbos; Concordância Nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação pronominal; classificação dos termos da oração; período composto por 
coordenação; período composto por subordinação; Figura de Linguagem; Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto. 
 

PORTUGUÊS - ENSINO SUPERIOR  

 
A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e polifonia; 
A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: denotação e 
conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de 
formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; 
Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. 
Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem.  
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA  

 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei 
n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; 
Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS)..  
 

NORMAS E LEGISLAÇÕES DO SAMU 

 
Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002, que institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; Portaria 
nº 2.657/GM/MS, de 16 de dezembro de 2004, que estabelece as atribuições das Centrais de Regulação Médica de Urgências e o dimensionamento 
técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais (SAMU 192); Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto 
pela Vida e que estabelece a regionalização como uma das diretrizes para a gestão dos sistemas de saúde; Portaria nº 2.971/GM/MS, de 8 de 
dezembro de 2008, que institui o veículo motocicleta (motolância) como integrante da frota de intervenção do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência em toda a Rede SAMU 192 e define critérios técnicos para sua utilização; Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que 
estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 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. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e segurança. Manuseio de Produtos 
de Limpeza e ferramentas de trabalho. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo. Limpeza de 
paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos, pias, pisos, móveis e utensílios. 
Limpeza e manutenção de móveis e imóveis. Conservação das instalações prediais. Noções de Controle de Material. Noções de seleção e coleta de 
lixo. Conservação e preservação do meio ambiente. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Método de preparo de chás e cafés. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Administração Pública: conceito, natureza e afins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Atos oficiais. Protocolo. 
Recepção. Relações humanas.   Correspondência Oficial e redação Oficial. Atos administrativos. Lei de Responsabilidade Fiscal.  LC 101/00. Lei nº 
8.666/93. Noções básicas de direito administrativo. Constituição Federal.  Emenda Constitucional 19 e 20.  Princípios fundamentais para o bom 
atendimento.  Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; 
arquivamento de registros informatizados; elaboração de relatórios e registros. Noções de tipos de organização. Noções de estoque. Noções básicas de 
estatística. Rotinas de pessoal. Rotinas de compras. Rotinas administrativas e de escritório. Cadastro e licitações. Rotinas das áreas administrativa e 
financeira. Noções de Administração Pública. Ética profissional e sigilo profissional. Uso de equipamentos de escritório. Qualidade no atendimento ao 
público interno e externo. Comunicação telefônica. Meios de Comunicação. Correspondência empresarial e oficial. Formas de tratamento. Noções de 
Informática: Windows versões 7, 8 e 10; Edição de texto e planilhas (ambiente Microsoft Office - Word, Excel e Outlook) versões 2010, 2013 e 365 
 
Teledigifonista Auxiliar de Regulação Médica - TARM 
 Segurança no pré-hospitalar - Segurança da cena; biossegurança; medidas de precaução; Códigos de comunicação; Códigos de deslocamento; 
Noções de mecânica; Direção defensiva e ostensiva;  Suporte Básico de Vida; Técnicas de Imobilização; Incidentes com múltiplas vítimas;  Política 
Nacional de Atenção às Urgências e Emergências;  Windows versões 7, 8 e 10; Edição de texto e planilhas (ambiente Microsoft Office - Word, Excel e 
Outlook) versões 2010, 2013 e 365; Correio eletrônico. 
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RÁDIO OPERADOR 
- Segurança no pré-hospitalar - Segurança da cena; biossegurança; medidas de precaução; Códigos de comunicação; Códigos de deslocamento; 
Noções de mecânica; Direção defensiva e ostensiva; Suporte Básico de Vida; Técnicas de Imobilização; Incidentes com múltiplas vítimas;  Política 
Nacional de Atenção às Urgências e Emergências;  Windows versões 7, 8 e 10; Edição de texto e planilhas (ambiente Microsoft Office - Word, Excel e 
Outlook) versões 2010, 2013 e 365; Correio eletrônico. 
 
CONDUTOR SOCORRISTA 
Segurança no pré-hospitalar - Segurança da cena; biossegurança; medidas de precaução;  Códigos de comunicação; Códigos de deslocamento; 
Noções de mecânica; Direção defensiva e ostensiva; Suporte Básico de Vida; Técnicas de Imobilização; Incidentes com múltiplas vítimas; Política 
Nacional de Atenção às Urgências e Emergências. 
 
TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 
Cuidados e procedimentos de enfermagem geral com paciente criticamente enfermo; Suporte Básico de Vida; Emergências traumáticas (avaliação da 
cena; cinemática do trauma; avaliação primária do trauma - XABCDE do trauma; hemorragias; trauma crânio-encefálico; trauma torácico; trauma 
abdominal; fraturas); Incidentes com múltiplas vítimas; Legislação profissional e código de ética de enfermagem; Política Nacional de Atenção às 
Urgências e Emergências. 
 
ENFERMEIRO 
Habilidades e competências necessárias para a assistência de enfermagem à pessoa, família e comunidade em situações de emergência; 
Emergências neurológicas (hipertensão intracraniana; acidente vascular encefálico hemorrágico, acidente vascular encefálico isquêmico, acidente 
vascular transitório; crise convulsiva; rebaixamento do nível de consciência); Emergências respiratórias (oxigenoterapia – uso de dispositivos não 
invasivos de oferta de oxigênio, uso do dispositivo bolsa-válvula-máscara,  áscara laríngea, cricotireoidostomia de emergência, intubação endotraqueal; 
insuficiência respiratória aguda – asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome da angústia respiratória, COVID 19, parada respiratória, 
obstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho; noções de gasometria – acidose respiratória); Emergências Cardiovasculares (suporte básico 
de vida e suporte avançado de vida em cardiologia – parada cardiorrespiratória, arritmias e síndromes coronárias agudas); Emergências traumáticas 
(avaliação da cena; cinemática do trauma; avaliação primária do trauma - XABCDE do trauma; hemorragias; trauma crânio-encefálico; trauma torácico; 
trauma abdominal; fraturas); Incidentes com múltiplas vítimas; Habilidades e competências para liderança da equipe multidisciplinar; Legislação 
profissional e código de ética de enfermagem para enfermeiros; Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências. 
 
MÉDICO REGULADOR 
Habilidades e competências necessárias para a assistência de enfermagem à pessoa, família e comunidade em situações de emergência; 
Emergências neurológicas (hipertensão intracraniana; acidente vascular encefálico hemorrágico, acidente vascular encefálico isquêmico, acidente 
vascular transitório; crise convulsiva; rebaixamento do nível de consciência); Emergências respiratórias (oxigenoterapia – uso de dispositivos não 
invasivos de oferta de oxigênio, uso do dispositivo bolsa-válvula-máscara,  áscara laríngea, cricotireoidostomia de emergência, intubação endotraqueal; 
insuficiência respiratória aguda – asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome da angústia respiratória, COVID 19, parada respiratória, 
obstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho; noções de gasometria – acidose respiratória); Emergências Cardiovasculares (suporte básico 
de vida e suporte avançado de vida em cardiologia – parada cardiorrespiratória, arritmias e síndromes coronárias agudas); Emergências traumáticas 
(avaliação da cena; cinemática do trauma; avaliação primária do trauma - XABCDE do trauma; hemorragias; trauma crânio-encefálico; trauma torácico; 
trauma abdominal; fraturas); Incidentes com múltiplas vítimas; Habilidades e competências para liderança da equipe multidisciplinar; Legislação 
profissional e código de ética de medicina para médicos; Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências. 
 
MÉDICO 
Habilidades e competências necessárias para a assistência de enfermagem à pessoa, família e comunidade em situações de emergência; 
Emergências neurológicas (hipertensão intracraniana; acidente vascular encefálico hemorrágico, acidente vascular encefálico isquêmico, acidente 
vascular transitório; crise convulsiva; rebaixamento do nível de consciência); Emergências respiratórias (oxigenoterapia – uso de dispositivos não 
invasivos de oferta de oxigênio, uso do dispositivo bolsa-válvula-máscara,  áscara laríngea, cricotireoidostomia de emergência, intubação endotraqueal; 
insuficiência respiratória aguda – asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome da angústia respiratória, COVID 19, parada respiratória, 
obstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho; noções de gasometria – acidose respiratória); Emergências Cardiovasculares (suporte básico 
de vida e suporte avançado de vida em cardiologia – parada cardiorrespiratória, arritmias e síndromes coronárias agudas); Emergências traumáticas 
(avaliação da cena; cinemática do trauma; avaliação primária do trauma - XABCDE do trauma; hemorragias; trauma crânio-encefálico; trauma torácico; 
trauma abdominal; fraturas); Incidentes com múltiplas vítimas; Habilidades e competências para liderança da equipe multidisciplinar; Legislação 
profissional e código de ética de medicina para médicos; Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências. 
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ANEXO III  
 DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS  

 
 

 
 

 

TODOS OS EMPREGOS 

Matéria 
Nº de 

Alternativas 
Nº de 

Questões 
Pontuação 

por questão 
Pontuação total 

LÍNGUA PORTUGUESA 04 10 1,5 15 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 04 5 2,0 10 

NORMAS E LEGISLAÇÕES DO SAMU  04 10 3,0 30 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 04 15 3,0 45 

Total - 40 questões - 100 PONTOS 
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   ANEXO IV 
 DETALHAMENTO DAS PROVAS DE TÍTULO  

 

TARM 

TÍTULO PONTUAÇÃO VALOR MÁXIMO 

Experiências como TARM no SAMU 5,0 por ano 20 

Experiências como TARM 2,5 por ano 10 

TOTAL 30 PONTOS 

CONDUTOR SOCORRISTA 

TÍTULO PONTUAÇÃO VALOR MÁXIMO 

Experiências como Condutor Socorrista no SAMU 5,0 por ano 20 

Experiências como Condutor Socorrista 2,0 por ano 8,0 

Experiências como motorista carteira “D” 1,0 por ano 2,0 

TOTAL 30 PONTOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

TÍTULO PONTUAÇÃO VALOR MÁXIMO 

Experiências como Técnico em Enfermagem no SAMU 5,0 por ano 20 

Experiências como Técnico em Enfermagem em Serviço de Ambulância 2,0 por ano 4,0 

Experiências como Técnico em Enfermagem em Pronto Socorro / UPA / CTI 1,0 por ano 2,0 

Cursos de suporte básico ou avançado de vida – com carga horária prática 
mínima de 08 horas – emergências cardiovasculares; assistência pré-

hospitalar e/ou avançada ao trauma; emergências pediátricas; dentre outras. 
1,0 por curso 4,0 

TOTAL 30 PONTOS 

ENFERMEIRO / MÉDICOS 

TÍTULO PONTUAÇÃO VALOR MÁXIMO 

Experiências como Enfermeiro ou Médico SAMU 3,0 por ano 12 

Experiências como Enfermeiro ou Médico em serviço de ambulância 2,0 por ano 8,0 

Experiências como Enfermeiro ou Médico em UPA/ Pronto Socorro/ CTI 1,0 por ano 4,0 

Residência Médica em Medicina de Emergência / Residência de 
Enfermagem ou Multiprofissional em Trauma, Urgência ou Emergência/ 

Especialização de Trauma, Urgência ou Emergência 

 

2,0 
 

2,0 

Cursos de suporte avançado de vida – com carga horária prática mínima de 
16 horas – emergências cardiovasculares; assistência pré-hospitalar e/ou 

avançada ao trauma; emergências pediátricas; dentre outras. 

 

1,0 
 

4,0 

TOTAL 30 PONTOS 
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ANEXO V  
 CRONOGRAMA PREVISTO 

 
 

ITEM ATIVIDADE DATA 

1 Lançamento do Edital 27/08/2021 

2 Início das Inscrições 27/08/2021 

3 Divulgação da Lista de Isenções Deferidas 31/08/2021 

4 Término das Inscrições 08/09/2021 

5 Limite para pagamento da Inscrição  09/09/2021 

6 Divulgação da Lista Provisória de Inscrições Deferidas 13/09/2021 

7 Divulgação da Lista Provisória de PcD – Pessoa com Deficiência 13/09/2021 

8 Divulgação da Lista de Homologação das Inscrições Deferidas  15/09/2021 

9 
Convocação para a Prova Objetiva com locais e horários no endereço eletrônico 
www.dedalusconcursos.com.br 

15/09/2021 

10 Realização das Provas Objetivas (datas previstas) 19/09/2021 

11 
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva no endereço eletrônico 
www.dedalusconcursos.com.br 

20/09/2021 

12 
Divulgação do Gabarito Oficial (pós-recurso) da Prova Objetiva no endereço eletrônico 
www.dedalusconcursos.com.br 

24/09/2021 

13 Divulgação da Lista Provisória para todos os empregos 24/09/2021 

14 Convocação para as Provas de Títulos  24/09/2021 

16 Término do envio de Títulos 27/09/2021 

17 Divulgação da Lista Provisória para os empregos com Provas de Títulos 01/10/2021 

18 Resultado Final para fins de Homologação e Homologação do Processo Seletivo 06/10/2021 
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ANEXO VI 
AUTODECLARAÇÃO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Eu,_____________________________________________________________________, abaixo 

assinado, de nacionalidade ________________________, nascido em ___/___/______, no município de 

______________________________________________________, estado _______________________, 

filho de ___________________________________________________________________________ e 

de ______________________________________________________________________, estado civil 

_________________, residente e domiciliado à ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

CEP nº ________________, portador da cédula de identidade nº ___________________, expedida em 

___/___/____, órgão expedidor ____________, CPF nº ______________________, inscrito para o 

emprego de ___________________________________________________________________, com 

número de inscrição________________, declaro, sob as penas da lei, que sou portador de deficiência e 

me enquadro na CID____________________, e desejo concorrer às vagas reservadas existentes, que 

vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

 

Observação: 

(___) Sou deficiente, mas NÃO necessito de condição especial para realização da Prova Objetiva. 

(___) Sou deficiente e necessito de condição especial para realização da Prova Objetiva. Necessito de _____________ 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ CONFORME LAUDO MÉDICO. 

 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 

(Cidade/UF)__________________________________________, ____ de _______________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 
 
 
 
OBS: Esta solicitação deve ser enviada via upload na área do candidato. 
Essa solicitação somente terá validade com a assinatura. 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO POR NOME SOCIAL 

 
 

Eu,____________________________________________________________________________ 

__________________________ (nome que consta no RG), abaixo assinado, de nacionalidade 

________________________, nascido em ____/____/______, portador da cédula de identidade nº 

_____________________, expedida em ____/____/______, órgão expedidor ____________, CPF nº 

__________________________, inscrito para o emprego de _____________________________ 

______________________________________________________________, com número de 

inscrição________________, declaro nos termos do Art. 2, do Decreto nº 55.588 de 17 de Março de 

2010, que sou identificado(a), reconhecido(a) e denominado(a) em minha inserção social pelo nome de 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________ de modo que solicito a inclusão e uso deste nome social em todas as 

fases do certame para qual estou me candidatando, conforme ficha de inscrição anexa, devendo ser o 

único nome a constar em toda e qualquer publicação referente a este certame. 

 

 

 

 

 

 
 

(Cidade/UF) __________________________________________, ____ de _______________ de ______. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

(RECONHECER FIRMA) 

 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta solicitação deve ser enviada via upload na área do candidato. 
Essa solicitação somente terá validade com a assinatura com firma reconhecida. 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Eu __________________________________________________________, declaro, para fins de 

posse no emprego ___________________________________________ do Consórcio Intermunicipal 

Aliança para a Saúde - CIAS, que:  

 

(_) Não exerço qualquer outro cargo público (função ou emprego em Entidades Federais, Estaduais ou 

Municipais), bem como Autarquias, Empresas Públicas ou de Economia Mista e em Fundações Públicas.  

 

(_) Exerço o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) abaixo: Órgão ou Empresa: 

_______________________________________________________________________. Natureza 

Jurídica: ________________________________________________________________________. 

Cargo _______________________________________ jornada de trabalho semanal é de ______ horas, 

nos dias: segunda-feira(_) terça-feira(_) quarta-feira(_) quinta(_) feira(_) sexta-feira(_) sábado(_) 

domingo(_), nos turnos: 

 ______________________________________________________________________________ Carga 

horária total de: _____________________________________________________________________. 

 

 

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, 

previstas no Artigo 299 do Código Penal. 

 

 

 
 

(Cidade/UF) __________________________________________, ____ de _______________ de ______. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 
 
 
 
 
OBS: Esta solicitação deve ser apresentada somente se aprovado e convocado para admissão. 

 


