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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2017 – CONVOCAÇÃO DE PESSOAL 

 

 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e 

Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e, considerando o que estabelecem as instruções da cláusula 41 sobre a contratação 

de profissionais por tempo determinado, do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências 

do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20 de março de 2012 e o Edital nº 001/2016 – Teste Seletivo 

Simplificado, de 12/04/2016, torna público o que segue 

RETIFICA 

o Edital de nº 066/2017, para convocar o candidato abaixo indicado, 

ficando sem efeito a convocação originalmente constante de referido edital, que passa a viger com os 

novos dados. 

22 ° REGIONAL - IVAIPORÃ 

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA – 36 HORAS SEMANAIS 
BASE DE IVAIPORÃ - PR 

(PROVIMENTO DE 01 VAGA) 
 

Inscrição R.G. n° Nome do(a) Candidato(a) Classificação 

00693 8.369.631-1 SSP PR RODRIGO SANTOS LOPES 11 

O candidato ora convocado já o fora, para base diversa daquela a que concorrera, retornando, na 

forma da legislação vigente, à lista onde originalmente constava como aprovado – e nessa lista AINDA 

não fora convocado, razão da presente retificação. 

Permanecem inalterados demais disposições do Edital nº 066/2017, ora retificado. 

 

Umuarama, 20 de Setembro de 2017. 

 
 
 
 

ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO: 

 

● Declaração de que não ocupa outro emprego público, para quem não é concursado (a preencher no 

ato de comparecimento); 

● Declaração de acúmulo de cargos para quem tem outro emprego público (idem); apresentar cópia da 

portaria de nomeação do servidor, holerite atualizado, e declaração de horário da jornada de trabalho E SE É 

ESCALA DE PLANTÃO OU NÃO; 

● Cópia do imposto de renda ou declaração de bens (declaração obtenível no escritório do SAMU); 

● Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e número no PIS/PASEP; 

● 01 Foto 3 x 4 atual e colorida; 

● Antecedentes criminais (Cartórios do Fórum criminal, ou junto ao Cartório do Distribuidor); 

● Declaração de não estar respondendo por processo administrativo ou sindicância, junto a órgão 

público onde atualmente lotado, ou algum outro, anterior. 

XEROX LEGÍVEL E ORIGINAL DE: 
 

● Diploma de nível Médio ou Superior, conforme exigência para investidura no cargo;  

● CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e Certificado do Curso de Emergência para os CONDUTORES 

convocados; os condutores devem apresentar certidão (obtenível via internet, junto ao DETRAN, 

demonstrando MENOS de 10 (dez) pontos na CNH); 

● Identidade e CPF; 

● Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil (contatar o SAMU previamente, em caso de 

inexistência de conta); 

● Título de eleitor e comprovante da ultima votação, ou certidão de quitação eleitoral; 

● Certificado de reservista ou dispensa de incorporação; 

● Certidão de nascimento ou casamento; 

● Certidão dos filhos menores de 14 anos; 

● Caderneta de vacinação (filhos de 0 a 7 anos); 

● Comprovante de frequência escolar (filhos de 7 a 14 anos); 

● Comprovante de residência. 

EXAMES MÉDICOS QUE DEVERÃO SER PROVIDÊNCIADOS PARA CONSULTA CLÍNICA COM O MÉDICO 

DO TRABALHO DO SAMU. 

CARGO TIPOS DE EXAME 

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 

SOCORRISTA 

- hemograma completo, que informe tipo sanguíneo e 

fator rh;  

- vdrl, anti hcv e anti hbs,  

- eletroencefalograma e eletrocardiograma, gama gt e 

glicemia – em jejum (quatro últimos exclusivamente 

para condutor). 

 


