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ANEXO III
QUADRO DE VAGAS E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CURRÍCULO

I) MÉDICO REGULADOR

a) QUADRO DE VAGAS
Emprego Público
Médico Regulador
CR = Cadastro de Reserva

Vagas

Salário

3 + CR

R$ 8.900,65

Carga Horária
Semanal
24h

Base/Cidade
Umuarama/PR

b) CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CURRÍCULO
Documentos para pontuação

Pontuação

Valor
Máximo

1. ESCOLARIDADE
Residência Médica em especialidades (*)
Pós-graduação lato sensu em nível de especialização, com carga horária mínima
de 360h/aula, em especialidades médicas.
Curso específico de AMLS (Suporte Médico Avançado de Vida), com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia), com
carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de PHTLS (Suporte de Vida no Trauma em Pré-Hospitalar), com
carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria), com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de ATLS (Suporte de Vida Avançado ao Trauma), com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de BLS (Suporte Básico de Vida), com carga horária mínima de
16 (dezesseis) horas.
Curso presencial de atualização na área de urgência e emergência com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

2,0

0,5

1,5

0,5

1,0

Total

10,0

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tempo de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência
público e/ou privado na atividade de Médico (6 meses completos).
Tempo de serviço como Médico em unidades de urgência e emergência público
e/ou privado (a exemplo das UPA’s, Pronto Socorro, Centro Cirúrgico e UTI) (6
meses completos).
Tempo de serviço em atendimento Médico que não seja em unidades de urgência
e emergência público e/ou privado (a exemplo de posto de saúde, clínicas,
hospitais de atendimento eletivo) (6 meses completos)
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(*) Clínica Médica; Clínica Cirúrgica (Angiologia e Vascular, Cancerologia, Cardiovascular, Mão, Cabeça e
Pescoço, Aparelho Digestivo, Pediatria, Torácica, Mastologia, Urologia); Neurocirurgia, Ortopedia e
Traumatologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina Intensiva (Clínica
Médica, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Neurologia e Infectologia).

OBS:
1) Serão pontuados somente cursos que não sejam de formação, concluídos a partir de 2015;
2) Os cursos ACLS, AMLS, PALS e BLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2017;
3) Os cursos ATLS e PHTLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2016;
4) Somente serão pontuados certificados específicos referente aos cursos concluídos acima citados, não
pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo;
5) Participações em eventos não serão pontuados, assim como a participação em projetos de extensão e
de pesquisa;
6) A residência somente será aceita se concluída;
7) Não será pontuado como experiência profissional o tempo de residência, pois já se encontra pontuado no
critério de formação;
8) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular, mesmo que essas
tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos como Residência, Especialização e cursos de
curta duração;
9) Apenas serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o candidato;
10) A pontuação para o curso de urgência e emergência não será contada se for necessário somar as
cargas horárias para totalizar 16 (dezesseis) horas;
11) A pontuação para os cursos da matriz de títulos não será contada se for necessário somar as cargas
horárias para totalizar o quantitativo exigido.

II) MÉDICO INTERVENCIONISTA

a) QUADRO DE VAGAS
Carga Horária

Emprego Público

Vagas

Salário

Médico Intervencionista

1 + CR

R$ 8.900,65

24h

Campo Mourão/PR

Médico Intervencionista

1 + CR

R$ 8.900,65

24h

Cianorte/PR

Médico Intervencionista

CR

R$ 8.900,65

24h

Goioerê/PR

Médico Intervencionista

CR

R$ 8.900,65

24h

Loanda/PR

Médico Intervencionista

1 + CR

R$ 8.900,65

24h

Umuarama/PR

Semanal

Base/Cidade

CR = Cadastro de Reserva

b) CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CURRÍCULO
Documentos para pontuação
1. ESCOLARIDADE
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Pontuação

Valor
Máximo
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Residência Médica em especialidades (*)
Pós-graduação lato sensu em nível de especialização, com carga horária
mínima de 360h/aula, em especialidades médicas.
Curso específico de AMLS (Suporte Médico Avançado de Vida), com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia), com
carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de PHTLS (Suporte de Vida no Trauma em Pré-Hospitalar),
com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria), com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de ATLS (Suporte de Vida Avançado ao Trauma), com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso específico de BLS (Suporte Básico de Vida), com carga horária mínima
de 16 (dezesseis) horas.
Curso presencial de atualização na área de urgência e emergência com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

2,0

0,5

1,5

0,5

1,0

Total

10,0

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tempo de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e
emergência público e/ou privado na atividade de Médico (6 meses completos).
Tempo de serviço como Médico em unidades de urgência e emergência público
e/ou privado (a exemplo das UPA’s, Pronto Socorro, Centro Cirúrgico e UTI) (6
meses completos).
Tempo de serviço em atendimento Médico que não seja em unidades de
urgência e emergência público e/ou privado (a exemplo de posto de saúde,
clínicas, hospitais de atendimento eletivo) (6 meses completos)

(*) Clínica Médica; Clínica Cirúrgica (Angiologia e Vascular, Cancerologia, Cardiovascular, Mão, Cabeça e
Pescoço, Aparelho Digestivo, Pediatria, Torácica, Mastologia, Urologia); Neurocirurgia, Ortopedia e
Traumatologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina Intensiva (Clínica
Médica, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Neurologia e Infectologia).

OBS:
1) Serão pontuados somente cursos que não sejam de formação, concluídos a partir de 2015;
2) Os cursos ACLS, AMLS, PALS e BLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2017;
3) Os cursos ATLS e PHTLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2016;
4) Somente serão pontuados certificados específicos referente aos cursos concluídos acima citados, não
pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo;
5) Participações em eventos não serão pontuados, assim como a participação em projetos de extensão e
de pesquisa;
6) A residência somente será aceita se concluída;
7) Não será pontuado como experiência profissional o tempo de residência, pois já se encontra pontuado no
critério de formação;

20/27

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192
8) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular, mesmo que essas
tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos como Residência, Especialização e cursos de
curta duração;
9) Apenas serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o candidato;
10) A pontuação para o curso de urgência e emergência não será contada se for necessário somar as
cargas horárias para totalizar 16 (dezesseis) horas;
11) A pontuação para os cursos da matriz de títulos não será contada se for necessário somar as cargas
horárias para totalizar o quantitativo exigido.

III) CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA

a) QUADRO DE VAGAS
C.H.

Emprego Público

Vagas

Salário

Condutor de Ambulância Socorrista

CR

R$ 1.764,75

36h

Barbosa Ferraz/PR

Condutor de Ambulância Socorrista

CR

R$ 1.764,75

36h

Ivaiporã/PR

Condutor de Ambulância Socorrista

CR

R$ 1.764,75

36h

Loanda/PR

Condutor de Ambulância Socorrista

1 + CR

R$ 1.764,75

36h

Nova Londrina/PR

Condutor de Ambulância Socorrista

1 + CR

R$ 1.764,75

36h

Paranavaí/PR

Condutor de Ambulância Socorrista

CR

R$ 1.764,75

36h

Querência do Norte/PR

Condutor de Ambulância Socorrista

CR

R$ 1.764,75

36h

São João do Ivaí/PR

Semanal

Regional/Base

CR = Cadastro de Reserva
Obs.: Conforme necessidade, o Empregado Público contratado poderá ser designado para trabalhar
em qualquer das Bases da Regional escolhida e de abrangência do CIUENP.

b) CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CURRÍCULO
Documentos para pontuação

Pontuação

Valor
Máximo

1. ESCOLARIDADE
Curso específico de direção defensiva e/ou econômica, com carga horária mínima
de 8 (oito) horas.
Curso presencial de atualização em atendimento pré-hospitalar com carga horária
mínima de 50 (cinquenta) horas
Curso BLS – Suporte Básico de Vida, com carga horária mínima de 6 (seis) horas.
Curso PHTLS – Atendimento à Vida no Trauma Pré-hospitalar, com carga horária
mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso presencial de capacitação em resgate veicular com carga horária mínima
de 8 (oito) horas.
Curso presencial de atualização na área de urgência e emergência com carga
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1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tempo de serviço como Condutor Socorrista em serviço de atendimento préhospitalar móvel de urgência e emergência público e/ou privado (6 meses

1,0

2,0

0,5

1,5

0,25

0,5

Total

10,0

completos)
Tempo de serviço como Condutor Socorrista em unidades de urgência e
emergência público e/ou privado (a exemplo das UPA’s, Pronto Socorro, Centro
Cirúrgico e UTI) (6 meses completos)
Tempo de serviço como Condutor Socorrista que não seja em unidades de
urgência e emergência público e/ou privado (a exemplo de posto de saúde,
clínicas, hospitais de atendimento eletivo) (6 meses completos)

OBS:
1) Os cursos de aperfeiçoamento e atualização só serão pontuados se concluídos a partir de 2015;
2) O curso de BLS será válido com certificação atualizada a partir de 2014;
3) O cursos de PHTLS será válido com certificação atualizada a partir de 2013;
4) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima
citados, não sendo pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo;
5) Participações em eventos não serão pontuados;
6) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular, mesmo
que essas tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos a que concorrer o
candidato;
7) Somente serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o
candidato;
8) Certificados de Cursos de Condutor de Veículo de Emergência (CVE) não serão pontuados por
se tratar de um requisito do cargo;
9) A pontuação para os cursos da matriz de títulos não será contada se for necessário somar as
cargas horárias para totalizar o quantitativo exigido.

IV) TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA
a) QUADRO DE VAGAS
C. H.

Emprego Público

Vagas

Salário

Técnico em Enfermagem Socorrista

CR

R$ 1.891,84

36h

Douradina/PR

Técnico em Enfermagem Socorrista

CR

R$ 1.891,84

36h

Icaraíma/PR

Técnico em Enfermagem Socorrista

CR

R$ 1.891,84

36h

Ivaiporã/PR

Semanal

Regional/Base

CR = Cadastro de Reserva
Obs.: Conforme necessidade, o Empregado Público contratado poderá ser designado para trabalhar
em qualquer das Bases da Regional escolhida e de abrangência do CIUENP.
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b) CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CURRÍCULO

Documentos para pontuação

Pontuação

Valor
Máximo

1. ESCOLARIDADE
Curso BLS – Suporte Básico de Vida, com carga horária mínima de 6 (seis)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

0,5

1,5

0,25

0,5

Total

10,0

horas.
Curso PHTLS – Atendimento à Vida no Trauma Pré-hospitalar, com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso presencial de atualização em atendimento pré-hospitalar com carga
horária mínima de 50 (cinquenta) horas
Curso presencial de capacitação em resgate veicular com carga horária mínima
de 8 (oito) horas.
Curso presencial de atualização na área de urgência e emergência com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tempo de serviço como Técnico em Enfermagem em serviço de atendimento
pré-hospitalar móvel de urgência e emergência público e/ou privado (6 meses
completos)
Tempo de serviço como Técnico em Enfermagem em unidades de urgência e
emergência público e/ou privado (a exemplo das UPA’s, Pronto Socorro, Centro
Cirúrgico e UTI) (6 meses completos)
Tempo de serviço como Técnico em Enfermagem que não seja em unidades de
urgência e emergência público e/ou privado (a exemplo de posto de saúde,
clínicas, hospitais de atendimento eletivo) (6 meses completos)

OBS:
1) Os cursos de aperfeiçoamento e atualização só serão pontuados se concluídos a partir de 2015;
2) O curso de BLS será válido com certificação atualizada a partir de 2014;
3) O cursos de PHTLS será válido com certificação atualizada a partir de 2013;
4) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima
citados, não sendo pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo;
5) Participações em eventos não serão pontuados, assim como participação em projetos de
extensão e de pesquisa;
6) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular, mesmo
que essas tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos a que concorrer o
candidato;
7) Somente serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o
candidato;
8) A pontuação para os cursos da matriz de títulos não será contada se for necessário somar as
cargas horárias para totalizar o quantitativo exigido.
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V) TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA – TARM

a) QUADRO DE VAGAS
Emprego Público
Técnico Auxiliar Regulação Médica

Vagas

Salário

CR

R$ 1.891,84

Carga Horária
Semanal
36h

Base/Cidade
Umuarama/PR

CR = Cadastro de Reserva

b) CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CURRÍCULO
Documentos para pontuação

Pontuação

Valor
Máximo

1. ESCOLARIDADE
Curso BLS – Suporte Básico de Vida, com carga horária mínima de 6 (seis) horas.
Curso presencial de atualização na área de urgência e emergência com carga
horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
Curso superior completo na área da saúde.
Curso superior em andamento na área da saúde, cursando a partir do quinto
semestre.
Curso superior fora da área da saúde, completo ou em andamento, cursando a
partir do quinto semestre do curso.
Cursos e treinamentos de rádio operador, telefonista, telemarketing com no
mínimo 20 (vinte) horas por certificado.
Curso básico de informática (editores de texto, planilhas eletrônicas, editores de
slide e internet) com carga horária mínima de 20 (vinte) horas.
Curso básico de digitação com carga horária mínima de 20 (vinte) horas.

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,75

0,75

0,25

0,25

1,0

1,0

0,75

0,75

0,75

0,75

1,0

2,0

0,5

1,0

0,25

1,0

Total

10,0

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tempo de serviço como TARM e/ou Técnico em Enfermagem em serviço de
atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência público e/ou privado
(6 meses completos)
Tempo de serviço como Técnico em Enfermagem em unidades de urgência e
emergência público e/ou privado (a exemplo das UPA’s, Pronto Socorro, Centro
Cirúrgico e UTI) (6 meses completos)
Tempo de serviço como Técnico em Enfermagem que não seja em unidades de
urgência e emergência público e/ou privado (a exemplo de posto de saúde,
clínicas, hospitais de atendimento eletivo) (6 meses completos)

OBS:
1) Os cursos de aperfeiçoamento e atualização só serão pontuados se concluídos a partir de 2015;
2) O curso de BLS será válido com certificação atualizada a partir de 2014;
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3) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima
citados, não sendo pontuadas disciplinas isoladas inerentes ao mesmo;
4) Participações em eventos não serão pontuados, assim como participação em projetos de
extensão e de pesquisa;
5) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular, mesmo
que essas tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos a que concorrer o
candidato;
6) Somente serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o
candidato;
7) A pontuação para os cursos da matriz de títulos não será contada se for necessário somar as
cargas horárias para totalizar o quantitativo exigido.

REGRAS PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
CATEGORIAS DE VÍNCULOS

COMPROVAÇÃO
Certidão ou declaração de tempo de serviços, informando que é
estatutário, com a descrição da atividade que desempenha, o período

SERVIDOR PÚBLICO

que desempenha, sendo documento original ou autenticado e
assinado por servidor público do setor de recursos humanos da
instituição.
Carteira de Trabalho com as folhas de identificação, da contratação e
quando for o caso das folhas de alteração de cargo somado a

EMPREGADO PÚBLICO (CLT PÚBLICO)

declaração

ou

certidão

informando

que

é

empregado

público/contratado, com a descrição da atividade que desempenha, o
período que desempenha, sendo documento original ou autenticado e
assinado por empregado do setor de recursos humanos da instituição.
Carteira de Trabalho com as folhas de identificação, da contratação e
quando for o caso das folhas de alteração de cargo somado a

EMPREGADO PRIVADO (CLT PRIVADO)

declaração ou certidão informando que é funcionário/empregado, com
a descrição da atividade que desempenha, o período que
desempenha, sendo documento original ou autenticado e assinado por
funcionário do setor de recursos humanos da instituição.
Carteira de Trabalho com as folhas de identificação, da contratação e
quando for o caso das folhas de alteração de cargo ou contrato de

COOPERADO

cooperado (serviços) somado a declaração ou certidão informando
que é cooperado, com a descrição da atividade que desempenha, o
período que desempenha, sendo documento original ou autenticado e
assinado por funcionário do setor de recursos humanos da instituição.
Recibo de pagamento de autônomo (RPA), sendo pelo menos o
primeiro e o ultimo recibo do período trabalhado como autônomo, mas

AUTÔNOMO

a declaração do contratante/ beneficiário que informe o período (com
início e fim, se for o caso) atestando a espécie do serviço realizado e a
descrição das atividades.
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