CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DO NOROESTE DO PARANÁ
CIUENP – SAMU 192.

ANEXO III.
Integrante do Concurso Público de Nº 001/2017.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
DE LÍNGUA PORTUGUESA.
Para os Empregos Públicos - Referentes em nível de Terceiro Grau.
Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Fonemas; Encontros vocálicos; Ortografia; Acentuação
gráfica; Divisão silábica; Crase; Palavras homônimas e parônimas; Emprego dos porquês; Estrutura e
formação das palavras; Substantivo; Adjetivo; Pronome; Sintaxe de colocação (próclise, mesóclise,
ênclise); Verbo; Numeral; Conjunção; Advérbio; Pontuação; Análise sintática: Termos essenciais da
oração (sujeito, predicado, predicação verbal, classificação dos verbos quanto à predicação e
predicativo); Termos integrantes da oração (objeto direto, objeto direto preposicionado, objeto direto
pleonástico, objeto indireto, agente da passiva e complemento nominal); Termos acessórios da oração
(adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo); Concordância verbal; Concordância nominal;
Regência verbal e nominal; Orações coordenadas; Orações subordinadas substantivas e adjetivas;
Orações reduzidas; Emprego das palavras “que, se e como”.

Para os Empregos Públicos - Referentes em nível de Ensino Médio.
Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Fonemas; Encontros vocálicos; Ortografia; Acentuação
gráfica; Divisão silábica; Crase; Palavras homônimas e parônimas; Emprego dos porquês; Estrutura e
formação das palavras; Substantivo; Adjetivo; Pronome; Sintaxe de colocação (próclise, mesóclise,
ênclise); Verbo; Numeral; Conjunção; Advérbio; Pontuação; Análise sintática: Termos essenciais da
oração (sujeito, predicado, predicação verbal, classificação dos verbos quanto à predicação e
predicativo); Termos integrantes da oração (objeto direto, objeto direto preposicionado, objeto direto
pleonástico, objeto indireto, agente da passiva e complemento nominal); Termos acessórios da oração
(adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo); Concordância verbal; Concordância nominal;
Regência verbal e nominal; Orações coordenadas; Orações subordinadas substantivas e adjetivas;
Orações reduzidas; Emprego das palavras “que, se e como”.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
DE MATEMÁTICA.
Para os Empregos Públicos - Referentes em nível de Terceiro Grau.
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números racionais;
Números irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Propriedades dos
radicais; Monômio e polinômio; Produtos notáveis; Equações e inequações do 1.º e 2º graus; Sistema
de equações do 1.º e 2º graus; Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação biquadrada; Teorema
de Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três simples e composta; Medidas de massa; Sistema
monetário; Medidas de comprimento; Medidas de tempo; Medidas de área; Medidas de volume;
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Medidas de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações métricas no triângulo retângulo e
trigonometria no triângulo retângulo); Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente,
secante e cossecante; Geometria plana (ponto, reta, plano, semirreta e segmento de reta);
Geometria; Polígonos, corpos redondos; Triângulos semelhantes; Paralelismo e perpendicularismo;
Teorema de Talles; Geometria espacial (sólidos geométricos e suas planificações); Geometria analítica
(sistema de coordenadas cartesianas); Equação da reta e da circunferência; Noções Básicas de
Estatística: tabelas e gráficos; Estatística: média, moda, mediana, desvio padrão; Porcentagem; Juros
simples e juros compostos; Funções linear, quadrática, exponencial e logarítmica; Equações
exponenciais e logarítmicas; Matrizes; Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton;
Equações polinomiais; Equação algébrica; P. A. e P.G. e Números complexos.

Para os Empregos - Referentes em nível de Ensino Médio.
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números racionais;
Números irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Propriedades dos
radicais; Monômio e polinômio; Produtos notáveis; Equação e inequações do 1.º grau; Sistema de
equações do 1.º grau; Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação biquadrada; Teorema de
Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três simples e composta; Sistema monetário; Medidas de
comprimento; Medidas de massa; Medidas de tempo; Medidas de área; Medidas de volume; Medidas
de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações métricas no triângulo retângulo e
trigonometria no triângulo retângulo); Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente,
secante e cossecante; Geometria plana (ponto, reta, plano, semirreta e segmento de reta);
Polígonos, corpos redondos; Triângulos semelhantes; Paralelismo e perpendicularismo; Teorema de
Talles; Geometria espacial (sólidos geométricos e suas planificações); Geometria analítica (sistema
de coordenadas cartesianas; Noções de geometria analítica utilizando o sistema de coordenadas
cartesianas); Dados, tabelas e gráficos; Estatística: média, moda, mediana, desvio padrão;
Porcentagem; Juros simples e juros compostos; Funções linear, quadrática, exponencial e logarítmica;
Equações exponenciais e logarítmicas; Matrizes; Determinantes; Análise combinatória; Binômio de
Newton; Polinômios; Equações algébricas; P. A. e P.G. e Números complexos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
01 - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS.
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas; Constituição do Estado do
Paraná e suas emendas; Lei Federal Nº 8.112/1990 e suas alterações; Lei Federal Nº 9.784 de
29/01/1999 e suas alterações; Decreto Federal Nº 1.171 de 22/06/1994 e suas alterações; Lei Federal
Nº 8.429 de 02/06/1992 e suas alterações; Lei Complementar Federal Nº 101/2000 e suas alterações;
Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações; Lei Federal Nº 9.717/1998 e suas alterações; Lei Nº
12.527/2011 e suas alterações. Agente Público: função pública; Ética na Administração Pública
e sanções aplicáveis aos agentes públicos; Processo Administrativo. Instrução Normativa de Nº
118/2016 de 14/07/2016 – Portal TCE/Pr.
Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação;
modalidades e tipos, revogação e anulação; sanções.
- Abreviaturas, siglas e símbolos; Arquivologia; Noções técnicas de arquivo; Tipos e funções dos
arquivos; Organização dos arquivos; Divisão da documentação por natureza nos arquivos; Valores dos
documentos; Arquivamento; Classificação dos arquivos; Métodos de arquivamento; Regras de
alfabetação; Eliminação e preservação de documentos; Documentos digitais; Digitalização; Qualidades
e características de uma redação; Correção de um texto; Reduções ortográficas; Comunicações Oficiais
(Atas, Atestado, Certidão, Circular, Comunicação interna / Memorando, Convite, Convocação, Correio
Eletrônico, Declaração, Ofício, Mensagem, Relatório, Portarias, Decretos, Requerimentos e outros).

INFORMÁTICA.
Possuir conhecimentos de informática sobre:
Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de dispositivos;
Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: Configurações básicas do Sistema Operacional
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(painel de controle); Organização de pastas e arquivos; Operações de manipulação de pastas e
arquivos (copiar, mover, excluir e renomear); Mapeamento de unidades de rede;
Editor de Textos Microsoft Word e Libre office Writer: Criação, edição, formatação e impressão;
Criação e manipulação de tabelas; Inserção e formatação de gráficos e figuras; Geração de mala direta;
Planilha Eletrônica Microsoft Excel e Libre office Calc: Criação, edição, formatação e impressão;
Utilização de fórmulas e funções; Geração de gráficos; Classificação e organização de dados; Internet:
Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail); Recursos de sites de busca;
Certificação digital; Infraestrutura e Protocolos.

02- CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA.
1) Determinações do Código de Trânsito Brasileiro quanto a:
- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; Documentação exigida para condutor e
veículo; Sinalização viária; Infrações, crimes de trânsito e penalidades; Regras gerais de
estacionamento, parada e circulação; Legislação específica para veículos de emergência;
Responsabilidades do condutor de veículo de emergência; A responsabilidade civil e criminal do
condutor e o CTB.
2) Regras de Direção Defensiva:
- Acidente evitável ou não evitável; Como ultrapassar e ser ultrapassado; O acidente de difícil
identificação da causa; Como evitar acidentes com outros veículos; Como evitar acidentes com
pedestres e outros integrantes do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); A importância de
ver e ser visto; A importância do comportamento seguro na condução de veículos especializados;
Comportamento seguro e comportamento de risco – diferença que pode poupar vidas; Estado físico e
mental do condutor, consequências da ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias
psicoativas.
3) Noções de Primeiros Socorros e Respeito ao Meio Ambiente:
3.1 Noções de Primeiros Socorros:
- Primeiras providências quanto à vítima de acidente, ou passageiro enfermo; Sinalização do local de
acidente; Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, concessionária da via e outros;
- Verificação das condições gerais de vítima de acidente ou enferma; Cuidados com a vítima ou
enfermo ( o que não fazer);
3.2 Respeito ao Meio Ambiente:
- O veículo como agente poluidor do meio ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre poluição
ambiental causada por veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas (fumaça); Emissão sonora;
Manutenção preventiva do veículo para preservação do meio ambiente.
4) Relacionamento Interpessoal:
- Aspectos do comportamento e de segurança na condução de veículos de emergência;
Comportamento solidário no trânsito; Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores do
processo de circulação; Respeito às normas estabelecidas para segurança no trânsito; Papel dos
agentes de fiscalização de trânsito; Atendimento às diferenças e especificidades dos usuários (pessoas
portadoras de necessidades especiais, faixas etárias e outras condições); Características dos usuários
de veículos de emergência; Cuidados especiais e atenção que devem ser dispensados aos passageiros
e aos outros atores do trânsito, na condução de veículos de emergência.
5) Malha viária:
Possuir conhecimentos de toda a malha viária do Estado do Paraná.
Bibliografia:
BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro, (CTB) – Lei Nº 9.503/97 e Anexo I e II, com atualizações até 17-07-2017.
BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito, (CONTRAN): Resoluções publicadas e em vigor até 17-07/2017.

3

03- ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA.
- Lei do exercício profissional;
- Código de ética dos profissionais de Enfermagem;
- Bioética; Legislação em enfermagem; Administração em enfermagem; Preparo e administração de
medicamentos; Sistematização da assistência de enfermagem; Primeiros socorros; Risco ocupacional
relacionado à exposição de agentes biológicos; Materiais e equipamentos para urgência e emergência;
Triagem e classificação de risco; Técnicas de enfermagem; Assistência de enfermagem na infusão de
drogas nas urgências e emergências; Assistência de enfermagem a adultos e crianças nas urgências e
emergências de distúrbios respiratórios, cardiovasculares, circulatórios, hematológicos, metabólicos,
renais, neurológicos, musculoesqueléticos; Assistência de enfermagem nas emergências obstétricas:
trabalho de parto normal e apresentação distócica, hipertensão, hemorragia, abortamento; Assistência
de enfermagem às vítimas de violência sexual; Assistência de enfermagem ao recém-nascido;
Assistência de enfermagem a criança, adolescente, adulto e idoso; Suporte básico e avançado de vida;
Assistência de enfermagem no transporte de pacientes críticos; Assistência de enfermagem em
acidentes com múltiplas vítimas; Assistência de enfermagem nas urgências traumáticas no adulto,
criança, adolescente e gestante: traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes moles, abdominal,
genitourinário, fraturas expostas, fraturas de coluna, de membros; Intoxicações exógenas; Assistência
de enfermagem em urgências psiquiátricas: tentativa de suicídio, depressão, agitação psicomotora;
Assistência de enfermagem nas injúrias ambientais: queimaduras, acidentes ofídicos, picadas de
insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos peçonhentos e
traumatizantes; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca
associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas; Atendimento
pré-hospitalar e hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma, transporte do politraumatizado,
cinemática do trauma, epidemiologia do trauma, prevenção do trauma, resgate veicular; Protocolo de
suporte básico e avançado de vida; PHTLS básico e avançado; Conhecimentos sobre equipamentos de
proteção individual e coletivo; Biossegurança; Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº
2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e emergências;
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e
institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério
da Saúde, de 29/9/2003: Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em
todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Portaria nº
1864/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política
Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel
de Urgência em Municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Enfermagem MédicoCirúrgica.

04- MÉDICO INTERVENCIONISTA
Código de ética médica;
Emergências Clínicas: Diretrizes de 2015 da American Heart Association (AHA) para Ressuscitação
Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE); Choque; Reposição
Volêmica; Drogas Vasoativas; Analgesia e Sedação; Manejo da Dor; Transfusão de Hemoderivados;
Insuficiência Respiratória Aguda; Intubação Orotraqueal; Doenças Neuromusculares; Asma; Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tromboembolia Pulmonar; Infarto Agudo do Miocárdio; Arritmias; Sepse;
Insuficiência Cardíaca Congestiva; Edema Agudo Pulmonar; Anafilaxia; Ventilação Mecânica;
Cateterização Venosa Central, Acesso Venoso Periférico e Intra-Ósseo; Oxigenioterapia; Síncope,
Vertigem e Tontura; Crise Epiléptica; Cetoacidose Diabética; Hipoglicemia e Hiperglicemia; Hipertensão
Arterial; Cefaléia; Hemoptise; Distúrbios do Equilíbrio Ácido-básico; Distúrbios Hidroelletroliticos;
Acidente Vascular Cerebral; Intoxicações Exógenas Agudas; Acidente com Animais Peçonhentos.
Emergências Relacionadas ao Trauma: Prevenção de Trauma; Avaliação da Cena; Cinemática do
Trauma; Atendimento Inicial ao Politraumatizado; Eventos com Vítimas em Massa e Terrorismo;
Avaliação Primária e Secundária ao Politraumatizado; Via Aérea e Ventilação, Choque; TCE; Trauma
Vertebromedular; Trauma Torácico; Trauma Abdominal e Pélvico; Trauma Músculo-esquelético; Trauma
na Gestante e Violência Doméstica; Trauma Pediátrico; Trauma Geriátrico; Traumas Ambientais.
Emergências Pediátricas: Abordagem sistemática à criança gravemente doente ou ferida; Desconforte
e Insuficiência Respiratória, Tratamento de Obstrução de Via Aéreas Superiores e Inferiores;
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Tratamento de Doença do Tecido Pulmonar; Choque; Diretrizes de 2015 da American Heart Association
(AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE)
em pediatria; Emergências Endócrinas, Metabólicas; Emergências Onco-Hematológicas; Emergências
Neurológicas e Urológicas.
Emergências Psiquiátricas: Transtornos do Humor e Personalidade; Transtornos Psicóticos e Mania;
Agitação Psicomotora; Tentativa e Risco de Suicídio; Abuso de Álcool, Opióides, Cocaína e Derivados;
Síndrome de Abstinência.
Emergências Obstétricas: Trabalho de parto; Síndromes Hemorrágicas na Gestação; Hipertensão na
Gravidez.
Portarias e Leis: Risco Ocupacional Relacionado à Exposição de Agentes Biológicos em Profissionais
de Saúde; Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - EPIs; Reconhecer o uso de
equipamentos de segurança e higiene do trabalho.
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações.
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e
emergências.
Portaria nº 2.657/GM/MS, de 16 de novembro de 2004, que estabelece as atribuições das centrais de
regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização
das Centrais de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e
institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde.
Resolução – CFM - Nº 2.110/2014.

05 - TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA – TARM.
- Lei do exercício profissional;
- Código de ética;
- Legislação em enfermagem; Técnicas básicas de enfermagem; Terminologias; Biossegurança;
Preparo e administração de medicamentos em emergências; Assistência de enfermagem nas urgências
obstétricas; Assistência de enfermagem em afecções clínicas de urgência nos sistemas cardiovascular
(choque hipovolêmico, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva,
hipertensão e arritmias), respiratório (insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias aéreas
superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica), endócrino,
nervoso, osteomuscular; Assistência de Enfermagem em emergências metabólicas, emergências
diabéticas, desequilíbrios ácido-básicos, insolação e hipotermia; Assistência de Enfermagem em
emergências psiquiátricas; Assistência de Enfermagem em emergências pediátricas; Assistência de
Enfermagem no trauma, traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal,
traumatismo torácico, traumatismo intra – abdominal, queimaduras, ferimentos e afogamento;
Assistência de enfermagem nas hemorragias, politraumatismos, traumatismos crânio-encefálico,
traumatismos torácicos, traumatismos abdominais, traumatismos músculo-esqueléticos, choque, parada
cárdio-respiratória, distúrbios causados pelo calor, desmaios, convulsão, coma, corpos estranhos no
organismo, intoxicações e envenenamentos, mordidas e picadas de animais, fraturas, entorses,
luxações, afogamento, ferimentos; Transporte e movimentação de pacientes; Biossegurança :
conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual e coletivo; Política Nacional de
Humanização. Sinais Vitais. Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº 2048/GM/MS, de
05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e emergências; Portaria nº 1600
de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de
atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de
29/9/2003: Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades
federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério
da Saúde, de 29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às
Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em
municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192.
INFORMÁTICA - TARM.
Possuir conhecimentos de informática sobre:
Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de dispositivos;
Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: Configurações básicas do Sistema Operacional
(painel de controle); Organização de pastas e arquivos; Operações de manipulação de pastas e
arquivos (copiar, mover, excluir e renomear); Mapeamento de unidades de rede; Editor de Textos
Microsoft Word e Libre office Writer: Criação, edição, formatação e impressão; Criação e
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manipulação de tabelas; Inserção e formatação de gráficos e figuras; Geração de mala direta; Planilha
Eletrônica Microsoft Excel e Libre office Calc: Criação, edição, formatação e impressão; Utilização
de fórmulas e funções; Geração de gráficos; Classificação e organização de dados; Internet: Produção,
manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail); Recursos de sites de busca;
Certificação digital; Infraestrutura e Protocolos.

06- TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA.
- Lei do exercício profissional;
- Código de ética;
- Legislação em enfermagem; Técnicas básicas de enfermagem; Terminologias; Biossegurança;
Preparo e administração de medicamentos em emergências; Assistência de enfermagem nas urgências
obstétricas; Assistência de enfermagem em afecções clínicas de urgência nos sistemas cardiovascular
(choque hipovolêmico, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva,
hipertensão e arritmias), respiratório (insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias aéreas
superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica), endócrino,
nervoso, osteomuscular; Assistência de Enfermagem em emergências metabólicas, emergências
diabéticas, desequilíbrios ácido-básicos, insolação e hipotermia; Assistência de Enfermagem em
emergências psiquiátricas; Assistência de Enfermagem em emergências pediátricas; Assistência de
Enfermagem no trauma, traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal,
traumatismo torácico, traumatismo intra – abdominal, queimaduras, ferimentos e afogamento;
Assistência de enfermagem nas hemorragias, politraumatismos, traumatismos crânio-encefálico,
traumatismos torácicos, traumatismos abdominais, traumatismos músculo-esqueléticos, choque, parada
cárdio-respiratória, distúrbios causados pelo calor, desmaios, convulsão, coma, corpos estranhos no
organismo, intoxicações e envenenamentos, mordidas e picadas de animais, fraturas, entorses,
luxações, afogamento, ferimentos; Transporte e movimentação de pacientes; Biossegurança :
conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual e coletivo; Política Nacional de
Humanização. Sinais Vitais. Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº 2048/GM/MS, de
05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e emergências; Portaria nº 1600
de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de
atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de
29/9/2003: Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades
federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério
da Saúde, de 29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às
Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em
municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192.
Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel de Editais
do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ –
CIUENP – SAMU 192 e no Jornal Umuarama Ilustrado, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná e
nos Sites: www.samunoroestepr.com.br e www.ruffoconcursos.com.br

Umuarama - PR, 07/08/2017.

_____________________
ALMIR DE ALMEIDA
Presidente do CIUENP.
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