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E D I T A L No 042/2021 

 
“RETIFICA O EDITAL Nº 041/2021 QUE 
ABRIU INSCRIÇÕES DO PROCESSO 
SELETIVO Nº 08/2021, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE. 

 
 

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL 

DE TRAMANDAÍ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e, 

de acordo com o que preceitua o artigo 106, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município, torna 

público, a RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 041/2021, do processo seletivo nº 008/2021- 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, nos seguintes termos: 

 

- Item 1 do edital, no quadro de cargos, onde consta o cargo de auxiliar administrativo, na 

coluna “vencimentos”, fica suprimida a expressão “ +20% insalubridade”, passando a constar 

com a seguinte redação: 

Quant. Cargos Prazo 
contratual 

Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade Vencimentos 

CR Auxiliar 
Administrativo 

12 meses 40h Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

R$ 1.225,88 

 

- Item 1 do edital, no quadro de cargos, onde consta o cargo de Enfermeiro SAMU, na 

coluna “Escolaridade”, fica suprimida a exigência de “Curso introdutório SAMU”, passando a 

constar com a seguinte redação: 

Quant. Cargos Prazo 
contratual 

Carga 
horária 
semanal 

Escolaridade Vencimentos 

CR Enfermeiro 
SAMU 

12 meses 24h Certificado de conclusão do 
Curso de Enfermagem e 
registro junto ao COREN. 
Atestado ou certidão de 
experiência em atendimento 
de urgência e emergência 
de, no mínimo, 12 (doze) 
meses ao cargo que se 
candidata; Certificado do 
curso de BLS (suporte 
básico de vida), de, no 
mínimo, 08 (oito) horas, e 
APH (atendimento pré 
hospitalar), de, no mínimo, 
20 (vinte) horas. 

R$ 3.080,71 
+30% 

insalubridade 
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- Item 1 do edital, no quadro de cargos, onde consta o cargo de Motorista Ambulância, na 

coluna “Escolaridade”, fica suprimida a exigência de “Curso introdutório SAMU”, passando a 

constar com a seguinte redação: 

 
Quant. Cargos Prazo 

contratual 
Carga 
horária 
semanal 

Escolaridade Vencimentos 

CR Motorista 
Ambulância 

12 meses 44h Ensino Médio completo, 
habilitação categoria "d" ou 
"e", com no mínimo de 12 
(doze) meses de 
habilitação, Cursos: BLS 
(Suporte Básico de Vida) de 
no mínimo 08 horas; APH: 
(Atendimento Pré 
Hospitalar) de no mínimo 20 
horas; Curso de 
Capacitação de Condutores 
de veículos de Emergência 
(Art.145, CTB, Resolução 
CONTRAN Nº 168/2004). 

R$ 1.462,70+ 
30% 

insalubridade 

 

- Item 1 do edital, no quadro de cargos, onde consta o cargo de Técnico de Enfermagem 

Motolância, na coluna “Escolaridade”, fica suprimida a exigência de “Curso introdutório SAMU”, 

passando a constar com a seguinte redação: 

Quant. Cargos Prazo 
contratual 

Carga 
horária 
semanal 

Escolaridade Vencimentos 

CR Técnico de 
Enfermagem 
Motolância 

12 meses 40h Curso Técnico em 
Enfermagem e registro 
junto ao COREN. Cursos: 
BLS (Suporte Básico de 
Vida) de no mínimo 08 
horas; APH: (Atendimento 
Pré Hospitalar) de no 
mínimo 20 horas; condutor 
habilitado de acordo com 
as normas do CONTRAN 
A.) carteira de habilitação 
categoria "A"; B.) curso de 
capacitação de condutores de 
veículos de emergência (Art. 
145, CTB, Resolução 
CONTRAN Nº 168/2004);  
experiência profissional em 
pilotagem de, no mínimo, 01 
(um) ano, curso de pilotagem 
defensiva em entidade com 
experiência nesse tipo de 
treinamento (auto escola);  
experiência mínima de 01 
(um) ano em atendimento de 
urgência, emergência ou em 
pré-hospitalar móvel;  

R$ 1.789,17 + 
30% 

insalubridade 
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capacitação e treinamento de 
acordo com o descrito na 
grade da Portaria GM 
2.048/2002, Anexo VII. 

 

- Item 1 do edital, no quadro de cargos, onde consta o cargo de Técnico de enfermagem 

SAMU, na coluna “Escolaridade”, fica suprimida a exigência de “Curso introdutório SAMU”, 

passando a constar com a seguinte redação: 

Quant. Cargos Prazo 
contratual 

Carga 
horária 
semanal 

Escolaridade Vencimentos 

CR Técnico de 
enfermagem 
SAMU 

12 meses 40h Curso Técnico em 
Enfermagem e registro 
junto ao COREN.  
Experiência de, no 
mínimo, 12 (doze) 
meses na área de 
urgência e emergência, 
cursos BLS, mínimo 08 
(oito) horas e APH 
mínimo 20 (vinte) horas. 

R$1.789,17+30% 
insalubridade 

 

- Item 1 do edital, no quadro de cargos, onde consta o cargo de Técnico de Higiene Dental, 

na coluna “Vencimentos”, fica incluída a expressão “+20% insalubridade”, passando a constar com a 

seguinte redação: 

Quant. Cargos Prazo 
contratual 

Carga 
horária 
semanal 

Escolaridade Vencimentos 

CR Técnico 
de Higiene 
Dental 

12 meses 40h Ensino Médio Completo e 
Curso Técnico de formação 
específica e registro no 
respectivo Conselho de 
Classe. 

R$ 1.789,17+ 
20% 

insalubridade 

 

Item 1 do edital, no quadro de cargos, onde consta o cargo de Fisioterapeuta, na coluna 

“Carga horária semanal”, fica alterada a carga horária de 40h para 30h, passando a constar com a 

seguinte redação: 

Quant. Cargos Prazo 
contratual 

Carga 
horária 
semanal 

Escolaridade Vencimentos 

CR Fisioterapeuta 12 meses 30h Ensino Superior em 
Fisioterapia, registro no 
CREFITO. 

R$ 4.621,08 

 

- item 1 do edital, no quadro de cargos, fica excluído o cargo de Captador de recursos; 

 

- item 6.1 do edital, fica excluída a pontuação para o cargo de Captador de recursos. 
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- Item 6.1 do edital, para o cargo de motorista de ambulância, ficam suprimidas as 

experessões “Ensino superior completo na aréa da saúde” e “Pós graduação completa na 

área da saúde”, e fica incluída a expressão “Curso introdutório SAMU”, com pontuação 

unitária/máxima de 20 pontos, passando a constar com a seguinte redação: 

 
Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA  

 

Titulação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Curso Introdutório SAMU 20 20 

Atividades profissionais comprovadas 
através da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS ou declaração 
do órgão público (RH ou Setor de 
Pessoal), contrato administrativo em 
órgãos público, constando que o 
interessado ocupou cargo, função ou 
emprego de no mínimo de 06 meses, 
como Motorista de Ambulância. 

 
De 06-12 meses-20 
De 12-36 meses-30 
De 36-60 meses-40 

Mais de 60 meses-50 

 
 
 

50 

Cursos de transporte de emergência em 
ambulância (que não foram usados para a 
inscrição como pré-requisito), de 2016 a 
2021. Os certificados deverão ter duração 
mínima de 20 horas cada (máximo 6 
certificados) 

05 pontos por certificado 
apresentado 

30 

 

- Item 8.1 do edital, onde consta “Nº da conta corrente Santander (Fornecido no RH a carta 

de abertura de conta)”, fica substituída a palavra “Santander” pela palavra “Banrisul”, 

passando a constar a seguinte redação: 

 

*Nº da conta corrente Banrisul (Fornecido pelo RH a carta de abertura de conta). 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, em 

04 de maio de 2021. 

 

                                                                                   LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA 
                                                                                          Prefeito  
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 
 
 
 
  CARINE TATIANE RIBEIRO  
   Secretária de Administração  


