
ANEXO IV --  FORMULÁRIO TABELA DE PONTUAÇÃO - NIVEL TÉCNICO/MÉDIO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

     

  

 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO  

 1  Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;  

 2  Ter idade mínima de dezoito anos completos;  

 3  Gozar de boa saúde física e mental;  

 4  Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

 5  Se do sexo masculino, estar em dia com suas obrigações militares;  

 6  Possuir a formação exigida para o respectivo cargo e desempenho da função;  

 7  Estar regularizado no respectivo Conselho de Classe;  

 8  Possuir disponibilidade de horários;  

CARÁTER CLASSIFICATÓRIO – AVALIAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

FUNÇÕES DE NÍVEL TÉCNICO ENFERMAGEM *PREENCCHIMENTO DO CANDIDATO ** PREENCHIMENTO PELA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

  

ITEM  

  

CRITÉRIOS OBJETIVOS  
VALOR POR 

DOCUMENTO  

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

POR ITEM  

NÚMERO DE  

DOCUMENTOS  

ENTREGUES *  

NÚMERO DE  

DOCUMENTOS  

VALIDADOS **  

PONTUAÇÃO  

FINAL **  

1  

Tempo de experiência profissional comprovada (declaração 

instituição, contratante ou registro carteira de trabalho) no SAMU 

192 atuando na área de atividade a que concorre. 

 

10 pontos para 

cada 6 meses – 

max de 2 anos 

40       

2  
Tempo de experiência profissional comprovada em Atendimento 

Pré-Hospitalar APH nos setores públicos ou privados. 

5 pontos por ano 

Máx de 4 anos 

20       

3  

Tempo de experiência profissional consecutiva (declaração 

instituição contratante ou registro carteira de trabalho)  em 

urgência nos setores públicos ou privados. 

10 pontos para 

cada 6 meses – 

max de 2 anos 

40 

 
      

 

  
Pontuação máxima TOTAL  100        



*Para pessoas com deficiência, é necessário a entrega do laudo comprovatório.  SIM  (  )  NÃO  (  )  
 
 
Declaro para os devidos fins que os documentos apresentados junto a este formulário, são verdadeiros e autênticos. Nada mais a declarar, 
e ciente das responsabilidades pela declaração prestada, firmo presente.  

 

  

 DATA:  /  /  

 
 ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO  

 1  Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;  

 2  Ter idade mínima de dezoito anos completos;  

 3  Gozar de boa saúde física e mental;  

 4  Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

 5  Se do sexo masculino, estar em dia com suas obrigações militares;  

 6  Possuir a formação exigida para o respectivo cargo e desempenho da função;  

 7  Estar regularizado no respectivo Conselho de Classe;  

 8  Possuir disponibilidade de horários;  

CARÁTER CLASSIFICATÓRIO – AVALIAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO CONDUTOR *PREENCCHIMENTO DO CANDIDATO ** PREENCHIMENTO PELA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

  

ITEM  

  

CRITÉRIOS OBJETIVOS  
VALOR POR 

DOCUMENTO  

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

POR ITEM  

NÚMERO DE  

DOCUMENTOS  

ENTREGUES *  

NÚMERO DE  

DOCUMENTOS  

VALIDADOS **  

PONTUAÇÃO  

FINAL **  

1  

Tempo de experiência profissional comprovada (declaração instituição, 

contratante ou registro carteira de trabalho) no SAMU 192 atuando na 

área de atividade a que concorre. 

 

10 pontos para 

cada 6 meses – 

max de 2 anos 

40       

2  
Tempo de experiência profissional comprovada em Atendimento Pré-

Hospitalar APH nos setores públicos ou privados. 

5 pontos por ano 

Máx de 4 anos 

20       

3  

Tempo de experiência profissional consecutiva (declaração 

instituição contratante ou registro carteira de trabalho)  em 

urgência nos setores públicos ou privados.. 

10 pontos para 

cada 6 meses – 

max de 2 anos 

40       

  Pontuação máxima TOTAL  100        

 

ANEXO IV --  FORMULÁRIO TABELA DE PONTUAÇÃO - NIVEL TÉCNICO/MÉDIO - CONDUTOR 

 



*Para pessoas com deficiência, é necessário a entrega do laudo comprovatório.  SIM  (  )  NÃO  (  )  
 
 
Declaro para os devidos fins que os documentos apresentados junto a este formulário, são verdadeiros e autênticos. Nada mais a declarar, 
e ciente das responsabilidades pela declaração prestada, firmo presente.  

 

  

 DATA:  /  /  

 
 ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO  

 1  Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;  

 2  Ter idade mínima de dezoito anos completos;  

 3  Gozar de boa saúde física e mental;  

 4  Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

 5  Se do sexo masculino, estar em dia com suas obrigações militares;  

 6  Possuir a formação exigida para o respectivo cargo e desempenho da função;  

 7  Estar regularizado no respectivo Conselho de Classe;  

 8  Possuir disponibilidade de horários;  

CARÁTER CLASSIFICATÓRIO – AVALIAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO TARM  *PREENCCHIMENTO DO CANDIDATO ** PREENCHIMENTO PELA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

  

ITEM  

  

CRITÉRIOS OBJETIVOS  
VALOR POR 

DOCUMENTO  

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

POR ITEM  

NÚMERO DE  

DOCUMENTOS  

ENTREGUES *  

NÚMERO DE  

DOCUMENTOS  

VALIDADOS **  

PONTUAÇÃO  

FINAL **  

1  

Tempo de experiência profissional comprovada (declaração 

instituição, contratante ou registro carteira de trabalho) no SAMU 

192 atuando na área de atividade a que concorre. 

 

10 pontos para 

cada 6 meses – 

max de 2 anos. 

40       

2  

Tempo de experiência profissional comprovada em telefônia nos 

serviços de Atendimento Pré-Hospitalar APH nos setores públicos 

ou privados. 

5 pontos por ano 

Máx de 4 anos 

20       

3  

Tempo de experiência profissional consecutiva (declaração 

instituição contratante ou registro carteira de trabalho)  em 

urgência nos setores públicos ou privados.. 

10 pontos para 

cada 6 meses – 

max de 2 anos 

40       

  Pontuação máxima TOTAL  100        

ANEXO IV --  FORMULÁRIO TABELA DE PONTUAÇÃO - NIVEL TÉCNICO/MÉDIO  - TARM 

 



*Para pessoas com deficiência, é necessário a entrega do laudo comprovatório.  SIM  (  )  NÃO  (  )  
 
 
Declaro para os devidos fins que os documentos apresentados junto a este formulário, são verdadeiros e autênticos. Nada mais a declarar, 
e ciente das responsabilidades pela declaração prestada, firmo presente.  

 

  

 DATA:  /  /  

 
 ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 

 

 

 

 

 

 


