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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
DO NOROESTE DO PARANÁ  

CIUENP – SAMU 192. 

 
 

Anexo II. 
Integrante do Concurso Público de Nº. 001/2017. 

 
 

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS: 

 
 

01- ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: 
 
Pré-requisitos  Para o cargo de Analista de Recursos Humanos: Possuir diploma de 

curso superior em Administração de Empresas ou em Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e 

registro no respectivo Conselho Regional de Classe. Experiência no mínimo de 02 (dois) 
anos de trabalho na área da administração pública ou privada. 
Descrição do Emprego Público: 

 
Atribuições: Auxiliar o Chefe de Recursos Humanos do CIUENP, tendo este como seu 

superior na estrutura do Consórcio Público. Realizar admissão de pessoal e providenciar 
Concurso Público ou Teste Seletivo. Gerar os relatórios admissionais e proceder com essa 

documentação para assinatura do novo empregado público. Organizar o dossiê de 
documentos (folha de ponto, contracheque, GEFIP, GPS, etc.) sempre que solicitado pelos 
órgãos fiscalizadores. Controlar os cálculos da folha de pagamento, encargos trabalhistas, 

rescisões, férias, guia de recolhimento de contribuições e outras atividades ligadas a 
registros e controles de pessoal, visando o cumprimento dos prazos e determinações 

legais. Lançar no sistema de folha de pagamento informações referentes ao apontamento 
de horas extras, plantão extra, adicional noturno, adicional de insalubridade e faltas, para 
processar a folha de forma assertiva no prazo legal e com informações consistentes. 

Processar relatórios e arquivos bancários para pagamento de salários, férias e rescisões 
contratuais, visando atender aos prazos estabelecidos pelo departamento financeiro e os 

prazos legais. Realizar afastamento de servidor junto ao INSS. Marcar exame médico 
admissional, periódico e admissional. Encaminhar o funcionário público para tratamento 
médico sempre que necessário. Providenciar CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 

em prazo hábil. Efetuar cálculo de rescisão GRRF, controle de férias, controle de ponto, 
contribuições sindicais e taxas assistenciais. Atualizar-se sobre a legislação trabalhista e 

assegurar sua correta aplicação, entendimento e adequado cumprimento, visando orientar 
todos os setores do consorcio, contribuindo para minimização do contencioso jurídico 
trabalhista. Preparar relatórios de DIRF, RAIS, Informe de Rendimentos, CAGED e outras 

obrigações acessórias relacionadas com a folha de pagamento. Ter conhecimento de todas 
as funcionalidades do SIAP junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Realizar o 

processamento e recolhimento do Fundo de Garantia, da GPS (Guia da Previdência Social), 
das contribuições sindicais, da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), da DIRF 
(Declaração Anual de Imposto de Renda Retido na Fonte), através do sistema de folha de 

pagamento. Atuar no fechamento e retificação de obrigações mensais, tais como INSS, 
FGTS, IRRF, CAGED, além de anuais, como RAIS e DIRF. Ajudar na elaboração de escalas 

de plantões juntamente com seus respectivos coordenadores. Ajudar na elaboração de 
escalas de férias anual juntamente com seus respectivos colaboradores. Proceder ao 
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encaminhamento de abertura de processo administrativo e sindicância para o 

departamento jurídico sempre que necessária. Realizar visitas em todos os municípios 
consorciados do CIUENP, bem como nas cidades onde estão lotadas as bases 
descentralizadas do consorcio, com o objetivo de constatar possíveis irregularidades e 

melhorias para aquele local. Encaminhar convocatórias de reuniões e auxiliar o Diretor 
Clínico / Assessor Técnico Administrativo na confecção das escalas e cadastros dos médicos 

plantonistas. Organizar agenda do serviço, marcando reuniões e entrando em contato 
rádio/telefônico para convocação dos 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. O recrutamento 
e seleção de candidatos. O fechamento de folha de pagamento e da folha de ponto. O 

desenvolvimento de pesquisas sobre a satisfação dos servidores. O planejamento e 
coordenação de treinamentos internos e externos; Coordenar projetos de qualificação de 

pessoal, de acordo com as políticas administrativas estabelecidas; Coordenar pesquisa e 
estudo referente a cursos, treinamentos, capacitação e demais instrumentos de 
qualificação profissional visando a elaboração de trabalhos administrativos e implantação 

de políticas relativas a projetos de qualificação dos servidores; Dirigir as atividades de 
controle de efetividade dos servidores; Dirigir e orientar as atividades desenvolvidas a fim 

de promover o desenvolvimento funcional e a qualificação profissional. Instituir normas de 
arquivo em especial os documentos funcionais. Distribuir, aos servidores do setor, as 
tarefas determinadas por seus superiores. Auxiliar na elaboração de relatórios, 

encaminhando-os aos superiores da secretaria para efetivo controle dos resultados 
alcançados. Controlar a recepção, expedição e protocolo de documentos. Examinar 

questões relativas a direitos, vantagens, deveres, responsabilidades dos servidores e 
outros aspectos de acordo com as orientações em vigor. Desempenhar outras atribuições 
afins.  

 
 
 

02- CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA: 
 
Pré-Requisitos: 
- Possuir o Ensino Médio Completo; 
- Possuir a CNH – Categoria Mínima “D”;  
- Possuir o Certificado do Curso de Condutores de Veículos de Emergência pelo DETRAN; 
- Possuir no mínimo 21 anos de idade completos no ato da nomeação; 
- Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos 12 (doze) meses; 
- Não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir; 
- Não possuir mais que 10 (dez) pontos na CNH – Carteira Nacional de Habilitação. 
 
Descrição do Emprego Público: 
Possuir equilíbrio emocional e autocontrole; possuir disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir 
capacidade de trabalhar em equipe; ter disponibilidade para a capacitação, bem como para a 
recertificação periódica; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde; e cumprir o 
contido no POP (Procedimento Operacional Padrão); Trabalhar no SAMU como motorista de viatura de 
resgate, dirigindo-se imediatamente ao local do chamado quando acionado; guiar ambulância com 
segurança respeitando as normas de Legislação Básica de Trânsito e normas específicas para trânsito 
de ambulâncias, assim como de direção defensiva; atuar como parte da equipe no atendimento a 
vítima, sob orientação e fiscalização da equipe de enfermagem; comparecer, atuando ética e 
dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço pré-determinada; 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 mau uso; acatar e respeitar as rotinas estabelecidas. 
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03- ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA: 
Pré-Requisitos: 
Curso Superior Completo em Enfermagem com Registro no COREN/PR. 
Descrição do Emprego Público: 
Prestar assistência de enfermagem nas unidades de Suporte Avançado conforme protocolo existente e 
disposição pessoal para a atividade; possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para 
cumprir ações orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; obter experiência 
profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e emergências; ter 
iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; ter disponibilidade 
para a capacitação, bem como para a recertificação periódica; participar sempre que selecionados dos 
treinamentos e simulados; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde; 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 assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém-nato; 
realizar partos; 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; responsabilizar-se em controlar o uso e reposição de 
psicotrópicos e entorpecentes nas viaturas, mediante receita médica, contendo carimbo e CRM nos 
receituários; fazer previsão de materiais, equipamentos e roupas necessários ao atendimento pré-
hospitalar, conforme rotinas pré-estabelecidas; subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de 
recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe; conhecer equipamentos e 
realizar manobras de extração/retirada no manual de vítimas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e 
o Código de Ética de Enfermagem; acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; respeitar e cumprir o 
contido no POP (Procedimento Operacional Padrão).  

 
 
 
04- MÉDICO INTERVENCIONISTA. 
Pré-Requisitos: 
Diploma de Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM/PR. 
Descrição do Emprego Público: 
Possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade física e mental para a atividade; ter destreza manual e física para trabalhar em unidades 
móveis; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; ter 
disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação periódica; ter conhecimentos 
básicos sobre o Sistema Único de Saúde específico.  Aprovação em concurso público de provas e 
títulos, além da aprovação no curso de capacitação em atendimento pré-hospitalar (APH). Participação 
e aprovação nos cursos de recertificação periódica; Exercer a regulação médica pré-hospitalar e inter-
hospitalar; conhecer a rede de serviços da região; manter visão global e permanentemente atualizada 
dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência; checar 
periodicamente sua capacidade operacional; recepcionar os 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 e 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 nas unidades fixas ou móveis da área de abrangência 
do serviço; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço 
nos aspectos inerentes à 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; participar obrigatoriamente dos cursos de 
treinamento e aperfeiçoamento (recertificação periódica); respeitar e cumprir o contido no POP 
(Procedimento Operacional Padrão). 
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05 - TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA – TARM: 
Pré-Requisitos: 
Possuir Ensino Médio Completo mais o Curso de Técnico de Enfermagem com Registro no COREN/PR. 
Descrição do Emprego Público: 
Possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade de manter sigilo profissional; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter 
iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; ter disponibilidade 
para a capacitação, bem como para a recertificação periódica; ter conhecimentos básicos sobre o 
Sistema Único de Saúde; Atender solicitações telefônicas da população na área de atendimento a 
chamadas de urgência/emergência 192 conforme etapas descritas no Manual de Rotinas do serviço, 
encaminhando os telefonemas para as pessoas adequadas, de acordo com o caso; ouvir atentamente o 
usuário procurando acalmá-lo, anotar informações colhidas do solicitante, segundo questionário próprio 
(preencher os campos no software específico do SAMU, coletando os dados necessários como nome, 
idade, endereço, ponto de referência, número de vítimas, entre outros); prestar informações gerais ao 
solicitante/usuário; passar o telefonema para o Médico Regulador informando-o sobre o tipo de agravo; 
estabelecer contato radiofônico/telefônico com ambulância e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar 
quando solicitado pelo Médico Regulador ou coordenação; ter familiaridade nos termos técnicos, sendo 
capaz de transcrevê-los quando passados via telefone por serviços de saúde; 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 
as determinações do Médico Regulador; atender normas legais e vigentes e normas internas do serviço; 
elaborar documentos e relatórios referentes ao serviço mediante solicitação da chefia e/ou de acordo 
com os serviços que competem ao cargo; cumprir a determinação de que a regulação é uma atividade 
médica e portanto, fica terminantemente proibido o TARM exercer a atividade de regulação. 

 
 

06- TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA: 
Pré-Requisitos: 
Ensino Médio Completo mais o Curso Técnico de Enfermagem com Registro no COREN/PR. 
Descrição do Emprego Público: 
Prestar assistência de enfermagem nas unidades de Suporte Básico conforme protocolo existente; 
possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir 
capacidade de trabalhar em equipe; ter experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao 
atendimento de urgências e emergências; ter disponibilidade para a capacitação, bem como para a 
recertificação periódica; participar sempre que selecionados dos treinamentos e simulados; ter 
conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde; Auxiliar o Enfermeiro na assistência de 
enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão 
direta ou à distância do profissional enfermeiro; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao 
nível de sua qualificação; ministrar medicamentos por via oral e parenteral mediante prescrição do 
médico regulador por tele medicina; fazer curativos; prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por 
sua segurança; realizar manobras de extração/retirada manual de vítimas; conhecer integralmente 
todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção 
básica dos mesmos; realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da unidade 
móvel, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e mochilas de atendimento em 
perfeito estado de conservação e assepsia; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central 
de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a estrutura de saúde 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 de reanimação cardio respiratória 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 
predeterminado, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; 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 mau uso; acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício 
Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; respeitar e cumprir o contido no POP (Procedimento 
Operacional Padrão). 
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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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