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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 6.110, DE 14 DE MARÇO 
DE 2.012
   
Dispõe sobre nomeação da Comissão Or-
ganizadora do Processo de Seleção Tem-
porária para composição da Equipe Técni-
ca do SAMU Regional

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de 
Assis, no uso de suas atribuições legais e 
considerando a necessidade da realização 
do Processo de Seleção Pública Tempo-
rária  para preenchimento de vagas para 
Médico Regulador, Médico Intervencionis-
ta em Urgência/Emergência e Rádio Ope-
rador para composição da Equipe Técnica 
do SAMU Regional,  

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Or-
ganizadora do Processo Seletivo Públi-
ca Temporária para provimento de vagas 
mencionadas no preâmbulo, assim com-
posta:

Presidente:
Amauri Pinheiro de Goes
Membros:
Ângela Maria Machado Major Noronha
Etelvina dos Santos Coimbra
Cristiani Silvério Andrade Bussinati
Isael Vitalino da Cruz
José Roberto Brasil Machado
Maria do Carmo Paes Ferreira Coelho
Paulo Roberto Figueiredo
Rodrigo dos Santos Chiqueto
Silvia Maria do Nascimento
Tânia Maria Patrício
 
Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 13 de 
Março de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Secretário Municipal da Saúde

Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 13 de Março de 2.012

LEI Nº 5.629, DE 15 DE MARÇO DE 2.012.

Proj. Lei nº 001/2.012 – Autoria: Vereador 
Alexandre Cobra Vêncio

Institui no Calendário Oficial do Município 
de Assis o “Dia Municipal do Ferroviário” e 
dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º- Fica por esta Lei instituído o dia 
30 de junho como o “Dia Municipal do Fer-
roviário”, data esta que será incluída no 
Calendário Oficial do Município de Assis.

Art. 2º- Caberá à FAC – Fundação Assi-
sense de Cultura o incentivo e o fomento 
às atividades comemorativas inerentes a 
esta Lei, como eventos, homenagens, pa-
lestras, atividades escolares, atividades no 
Museu do Ferroviário “Agenor Francisco 
Felizardo”, entre outras.

Parágrafo Único. Os eventos e come-
morações relativos a presente Lei deverão 
fazer parte das festividades do aniversário 
da cidade, que acontece anualmente no 
dia 1º de julho, com ampla divulgação na 
mídia.

Art. 3º- Caso necessário, a FAC – Fun-
dação Assisense de Cultura poderá firmar 
parcerias com outras Secretarias Muni-
cipais, Sindicatos, Câmara Municipal de 
Assis, Associações, Representantes Cul-
turais, Órgãos Estaduais e Federais e com 
o setor privado, para a realização das ativi-
dades inerentes a esta Lei.

Art. 4º- As despesas decorrentes da 
execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 6º- Revogam-se as disposições em 
contrário.

                              Prefeitura Municipal de 
Assis, em 15 de Março de 2.012.

        
ÉZIO SPERA

Prefeito Municipal                   

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 15 de Março de 2012.

LEI Nº 5.630, DE 15 DE MARÇO DE 
2.012.

Proj. Lei nº 004/2.012 – Autoria: Vereador 
Alexandre Cobra Vêncio

Institui no Calendário Oficial do Município 
de Assis o “Dia Municipal do Caminhonei-
ro” e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º- Fica por esta Lei instituído o dia 
16 de setembro como o “Dia Municipal do 
Caminhoneiro”, data esta que será incluída 
no Calendário Oficial do Município de As-
sis.

Art. 2º- Caberá à Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio e Turismo, o incen-
tivo e o fomento às atividades comemora-
tivas inerentes a esta Lei, como eventos, 
homenagens, palestras, passeatas, entre 
outras.

Art. 3º- Caso necessário, a Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo poderá 
firmar parcerias com outras Secretarias 
Municipais, Sindicatos, Câmara Municipal 
de Assis, Associações, Órgãos Estaduais 
e Federais e com o setor privado, para a 
realização das atividades inerentes a esta 
Lei.

Art. 4º- As despesas decorrentes da 
execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 6º- Revogam-se as disposições em 
contrário.

                              
Prefeitura Municipal de Assis, em 15 de 
Março de 2.012.
     

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal                   

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 15 de Março de 2012.

LEI Nº 5.631, DE 15 DE MARÇO DE 2.012

Proj. Lei nº 015/2.012 – Autoria: Poder Exe-
cutivo - Prefeito Municipal Dr. Ézio Spera

Dispõe sobre alteração do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano de 
Assis.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

    
Art.1°.    O artigo 5º, da Lei Municipal nº 
4.995 de 29 de Maio de 2.007 que instituiu 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano de Assis - COMDURB , passa a ter 
a seguinte redação:

                “Art.5°. O COMDURB será com-
posto de forma paritária, com membros ti-
tulares representantes do Poder Público e 
da Sociedade Civil Organizada,  com seus 
respectivos suplentes,  na seguinte forma:

 São representantes do Poder 
Público:

I - 04 (quatro) titulares e seus su-
plentes   do Poder Executivo Municipal;

II -  01 (um) representante titular e 
seu suplente  da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente;

III - 01 (um) representante titular e 
seu suplente  da  Secretaria Estadual da 
Agricultura;

IV- 02 (dois) representantes  titula-
res  e seus suplentes das concessionárias 
de serviços públicos de água e esgoto, 
energia elétrica e transporte coletivo;
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 São representantes da Sociedade Civil:

I- 03 ( tres) representantes titulares 
e seus suplentes eleitos pelas seguintes 
classes: Associação dos Engenheiros, Ar-
quitetos e Agrônomos de Assis e Região; 
do Conselho Regional dos Corretores Imo-
biliários – CRECI e da  Ordem dos Advoga-
dos do Brasil- OAB;

II-  01 (um) representante  titular e 
seu suplente de ONG para Desenvolvi-
mento Sustentável;
      
III-  01 ( um ) representante titular  e 
seu suplente dos Clubes de Serviços ;

IV- 01 (um) representante titular e 
seu suplente  da Associação de Moradores 
de Bairro da Zona Urbana;

V-  01 (um) representante titular e 
seu suplente  da Associação de Moradores 
de Bairro da Zona Rural;

VI-  01 representante titular e seu su-
plente da Comunidade.”

 
Art.  2º. Esta Lei entra em vigor na data 
da sua publicação.

Art.  3º.  Revogam-se as disposições em 
contrário.

               Prefeitura Municipal de Assis, 
em 15 de Março de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 15 de março de 2.012.

LEI Nº 5.632, DE 15 DE
MARÇO DE 2.012

Proj. Lei nº 017/2.012 – Autoria: Prefeito 
Municipal – Dr. Ezio Spera
     
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Especial para os fins que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º-  Fica o Poder Executivo auto-
rizado a abrir no Orçamento Programa 
Anual do Município, um Crédito Adicional 
Especial, nos termos do artigo 41, inciso 
II, da Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1.964, no valor de       R$ 696.000,00 
(seiscentos e noventa e seis mil reais), 
demonstrado pelas codificações locais e 
as institucionais da funcional de funções 
e subfunções e da categoria econômica, 
abaixo especificadas:

2. PODER EXECUTIVO
2.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
2.10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
– BLOCO DE GESTÃO SUS
10.301.0033.1.490 CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE DE SAÚDE DO BONFIM
449051  Obras e Instalações 
R$ 296.000,00
Fonte Recurso – 01 – Tesouro
Aplicação – 300.0035 – Construção de 
Unidade de Saúde do Bonfim
449051  Obras e Instalações 
R$ 400.000,00
Fonte Recurso – 05 – Transferências de 
Convênios Federais - Vinculados
Aplicação – 300.0035 – Construção de 
Unidade de Saúde do Bonfim
  T O T A L  R$          
696.000,00

Art. 2º-  Os recursos para atender as 
despesas com a execução da presente Lei 
são:
01-  R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais) provenientes do superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial do exer-
cício anterior, nos termos do disposto no 
artigo 43, inciso I, da Lei 4.320 de 17 de 
março de 1.964.
02-  R$ 296.000,00 (duzentos e no-
venta e seis mil reais), provenientes do 
excesso de arrecadação, nos termos do 
disposto no inciso II, § 1º, do artigo 43, da 
Lei 4.320, de 17 de março de 1.964.
 Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data 
de  sua  publicação.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em 
contrário.
Prefeitura Municipal de Assis, em 15 de 
Março de 2.012.

EZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 15 de Março de 2.012

EDITAL Nº 18/2012

          ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO o presente Edital de Abertura de Processo Seletivo nº 02/2012 para 
a contratação temporária de Médico Regulador, Médico Intervencionista em Urgência/
Emergência, Rádio Operador para atuarem no SAMU - 192 (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência e Emergência) no Município de Assis e Região.

1-  PROFISSIONAL 
1.1- Profissional/Carga Horária/Número de Vagas/Requisitos para a contração /
Vencimentos.

Profissional Carga 
Horária 

Semanal 
** 

nº de 
Vagas 

Reserva 
Vagas 
PNE 

Requisitos para 
Contratação 

Referências/ 
Vencimentos 

Médico Regulador 12/36** 
(min. 48 
horas) 

06 01 
Nível Superior 

Completo; 
Registro no CRM 

R$73,56 /hora 
plantão 

Médico 
Intervencionista em 

Urgência/ 
Emergência 

12/36** 
(min. 48 
horas) 06 01 

- Nível Superior 
Completo; 

- Registro no CRM 
R$73,56 /hora 

plantão 

Rádio Operador 
12/36** 

06 01 Nível médio 
Completo 

Ref. 30 D 
R$1.027,32 

 
** A carga horária semanal será cumprida conforme escala de revezamento.

1.2- A descrição das atribuições das funções consta do Anexo I, parte integrante 
deste Edital.

2 .-   REQUISITOS PARA  CONTRATAÇÃO

2.1-  Requisitos comuns a todas as funções:

2.2- Ter sido classificado no Processo de Seleção Pública, na forma estabelecida 
neste  Edital;

2.3- Ser brasileiro nato ou naturalizado;

2.4- Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

2.5- Preencher os requisitos mínimos e escolaridade exigida para o cargo;

2.6- Quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o  serviço 
militar;

2.7- Estar quite com a Justiça Eleitoral;

2.8-  Se servidor público, de qualquer esfera de governo, apresentar declaração ex-
pedida pelo órgão competente que comprove a sua situação funcional de ser ocupante 
de cargo ou função; ou declaração de que não exerce nenhum cargo público cuja acumu-
lação seja vedada por lei;
2.9 - Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou administração pú-
blica, nem ter sido demitido a bem do serviço público em qualquer nível, bem como não 
registrar antecedentes criminais;

2.10-  Gozar de boa saúde física, 

2.11-  O candidato que não atender qualquer dos itens acima será excluído da lista 
de  classificação, perdendo o direito contratação.

2,12 - Apresentar os documentos necessários exigidos neste Edital originais e cópias 
comuns.

3-  DAS INSCRIÇÕES
3.1-  As inscrições serão realizadas nos dias 22, 23 e 26 de março de 2.012, no 
horário das 10h00 às 16h00, na Secretaria Municipal da Saúde, situada na Rua Cândido 
Mota, n° 48, Vila Central, Assis/SP;

3.2-  O candidato que se julgar amparado pela Lei Municipal nº 4.784 de 8 de maio 
de 2006, deverá apresentar atestado de doação de sangue, com prazo máximo de  30 
dias da efetiva doação, e pela Lei Municipal nº. 3.953 de 15 de setembro de 2000, (isen-
ção da taxa de inscrição por estar desempregado) deverá apresentar a carteira de traba-
lho original com cópia para juntar ao processo bem como declaração de próprio punho 
que está desempregado, sem receber rendimentos e declaração da Secretaria Municipal 
de Assistência Social comprovando a necessidade.

3.3-  A comprovação da necessidade especial, sua identificação, segundo a Clas-
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sificação Internacional de Doenças (CID) e a compatibilidade para o exercício do cargo 
serão previamente atestadas por especialista indicado pelo candidato e exigidas como 
requisito para a inscrição no Processo Seletivo;

3.4-  O candidato com necessidade especial participará do certame em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação, ao tempo de 
realização das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos, sendo-lhe asse-
gurada a acessibilidade ao recinto onde se realizará as provas;

3.5-  O candidato com necessidade especial que, para a realização das provas, ne-
cessite de tratamento diferenciado em virtude de sua condição, deverá declará-lo em 
documento anexo à ficha de inscrição para que sejam tomadas as providências cabíveis;

3.6-  Para inscrever-se, o candidato ou seu procurador deverá, no ato da inscrição, 
apresentar:

3.6.1-  RG original e cópia comum;

3.6.2-  Certidão de nascimento de filhos menores ou dependentes, original e cópia 
comum;

3.6.3- Formulário de inscrição preenchido no local;
 
3.6.4-  Recolher como taxa de inscrição diretamente no caixa do Banco abaixo: para 
os cargos de Rádio Operador o valor de R$ 20,00 (vinte reais); Medico Regulador, Médico 
Intervencionista em Urgência/ Emergência o valor de R$50,00. (cinqüenta reais);
BANCO: 033 (Banco Santander – Agência Assis)
AGENCIA: 0092
CONTA CORRENTE: 45000133-1

3.6.5-  Cópia do comprovante bancário da taxa de inscrição;

3.6.6-  Para os candidatos Portadores de Necessidades Especiais o atestado médico 
com as especificações do item 3.3;

3.6.7-  Não serão recebidas inscrições por via postal, fax ou internet.

3.6.8-  Em hipótese alguma será devolvido o valor do recolhimento da taxa de inscri-
ção;

3.6.9-  A não apresentação da documentação exigida, ainda que verificada posterior-
mente, eliminará o candidato do certame, anulando todos os atos decorrentes da inscri-
ção;

3.6.10-  O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, 
ficando ciente que está de acordo com as exigências e normas previstas neste Edital;

3.6.11-  É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento das informa-
ções referentes à Seleção Pública em que se inscreveu. 

3.6.12-  No caso de inscrição por procuração, será exigida a entrega do respectivo ins-
trumento de mandato, no momento da realização da inscrição, acompanhada de cópia 
autenticada do documento de identidade do candidato e a apresentação da identidade 
do procurador. Deverá ser entregue uma procuração por candidato e esta ficará retida. O 
candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador 
ao efetuar a inscrição.

4-  DA PROVA OBJETIVA
4.1-  O Processo de Seleção dar-se-á através de prova objetiva, aplicada para todos 
os candidatos de todos os cargos, sendo de caráter classificatório e eliminatório. A Prova 
objetiva conterá 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, 
para cada uma delas, tendo para cada questão uma única alternativa correta, valendo 05 
pontos cada questão, totalizando 100 pontos.  

4.2 –  As 20 questões para a especialidade de Rádio Operador serão elaboradas com 
base no conteúdo programático da prova instituído no ANEXO II deste edital. Para as 
especialidades: Médico Regulador e Médico Intervencionista das 20 questões serão ela-
boradas 10 com base no conteúdo programático instituído no ANEXO II e as outras dez 
na área específica de Urgência /Emergência.

4.3-  Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüen-
ta por cento) dos pontos da maior nota entre os candidatos em suas especialidades.  

4.4-  A prova Objetiva dar-se-á no dia 15 de abril de 2.012, às 8h00, na Fundação 
Educacional do Município de Assis – FEMA, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1200, 
Vila Nova Santana, Assis – SP (próximo à Rodoviária); 

4.5-   Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 30 (trinta) minutos antes 
de seu início, munidos de caneta azul ou preta, Protocolo de inscrição, Original da Cédula 
de Identidade ou Carteira expedida por Conselho de Classe, apresentando condição de 
leitura com clareza (com foto);

4.6 -    Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada;

4.7 -   Após às 8h00 não será permitida a entrada de nenhum candidato na sala; 

4.8 -   A prova escrita terá duração máxima de 2 (duas) horas;

4.9 -   Por motivo de segurança o candidato somente poderá ausentar-se da sala de-
pois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova;

4.10 - Poderá ser interposto recurso contra questões da prova objetiva, nos casos de 
irregularidade insanável ou preterição de formalidade substancial que possa afetar o re-
sultado, mediante pedido devidamente fundamentado ao Presidente da Comissão Orga-
nizadora, até as 16h00 do dia seguinte à aplicação da prova;

4.11-  No término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de sala a folha de 
respostas e o caderno de questões;

4.12-  O encerramento da prova dar-se-á na presença dos 3 (três) últimos candidatos;

4.13-   O candidato poderá levar o gabarito provisório;

4.14-  As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro  can-
didato, nem utilização de livros, notas, impressos, aparelhos celulares e outros aparelhos 
eletrônicos.  Reserva-se à Comissão Organizadora do Processo e aos Fiscais o direito 
de excluir do recinto e eliminar do restante das provas, o candidato cujo comportamento 
for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras, estabelecer critérios 
para resguardar a execução individual e correta das provas;

4.15-  As respostas da prova objetiva serão disponibilizadas, no dia seguinte à aplica-
ção da prova, no site www.saude.assis.sp.gov.br.

5 -  O PROCESSO SELETIVO CONSTARÁ DE UMA FASE: 
FASE ÚNICA – Prova Objetiva: A prova Objetiva tem caráter classificatório e eliminatório.

6 – DA AVALIAÇÃO 
Uma Comissão Organizadora indicada pelo Secretário Municipal da Saúde e nomeada 
pelo Prefeito Municipal coordenará a elaborará o presente Processo de Seleção e inclu-
sive da avaliação.

7 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1-  Os candidatos que participarem do Processo Seletivo de que trata o presente 
Edital, serão classificados para atuar no SAMU.

7.2-  Após a entrega da documentação não será permitida a juntada de quaisquer 
outros documentos ao prontuário do candidato. 

7.3-  Os candidatos que forem convocados para assumir o SAMU, deverão apresen-
tar na Secretaria Municipal da Saúde, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, laudo expedido por 
médico. 

7.4-  No decorrer do ano, o profissional que, por qualquer motivo, deixar de corres-
ponder às expectativas do desenvolvimento das atividades do SAMU, por decisão da 
Coordenação Geral do referido Programa poderá ser desligado a qualquer tempo;

8 –  DA CLASSIFICAÇÃO
8.1 -  Será seguida criteriosamente a ordem decrescente das notas obtidas da prova 
objetiva para a classificação e  eliminação de acordo com o item 4.3 deste edital;

8.2-  Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota, terá preferên-
cia, sucessivamente, o candidato que obtiver:

1º)  idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para este fim, a data de 
realização da prova;

2°)  maior número de dependentes menores;

3º)  maior idade, na data de realização da prova 

9 -  HOMOLOGAÇÃO
 A homologação da Seleção Pública para as especialidades far-se-á separa-
damente em listas, sendo uma para os candidatos com necessidades especiais e outra 
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lista com os demais candidatos, observando-se a ordem de classificação, constando em 
ambas a nota final de aprovação;

10 -  DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1-  Os candidatos aprovados poderão ser contratados para as vagas existentes, as 
que vagarem em virtude de desistências ou as que forem criadas durante a validade do 
processo;

10.2-  A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem 
como, a apresentação de documentos falsos determinará o cancelamento da inscrição, e 
de todos os atos dela decorrentes, mesmo que verificados posteriormente, sem prejuízo 
das sanções administrativas e penais;

10.3-  O Processo seletivo público terá validade de 1 (um) ano a contar da data de 
sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração 
Pública;

10.4-   A divulgação dos resultados, dando publicidade aos atos, será divulgada no 
site da Secretaria Municipal da Saúde: www.saude.assis.sp.gov.br, no Diário Oficial Muni-
cipal e nos meios de comunicação utilizados pelo Município, não sendo fornecidos quais-
quer atestados, certificados ou certidões relativos à classificação;

10.5-  A convocação para contratação dos candidatos CLASSIFICADOS será realiza-
da de conformidade com a necessidade do Município de Assis e obedecerá rigorosamen-
te à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação, direito a contratação;
10.6 – Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à 
seleção, classificação ou às notas de candidatos, valendo para tal fim a publicação oficial 
no Diário oficial e internet pelo site da Secretaria Municipal da Saúde: www.saude.assis.
sp.gov.br.

10.7 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, bem, como de eventuais 
aditamentos e instruções específicas para realização do certame.

10.8-  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Seleção 
Pública.
          
Prefeitura Municipal de Assis, 15 de março de 2012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Secretário Municipal da Saúde

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

Médico Intervencionista:
Competências/Atribuições: exercer a regulação médica pré-hospitalar e inter-hospitalar; 
conhecer a rede de serviços da região; manter uma visão global e permanentemente 
atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de ur-
gência, checando periodicamente sua capacidade operacional; recepção dos chamados 
de auxílio, análise de demanda, classificação em prioridades de atendimento, seleção 
de meios para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do atendimento local, 
determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; manter contato diário 
com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência direta 
aos pacientes nas ambulâncias, quando indicando, realizando os atos médicos possíveis 
e necessários ao nível pré-hospitalar nas unidades fixas ou móveis da área de abrangên-
cia do serviço, exercer o controle operacional da equipe assistência; 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 Intervencionista e de assistência pré-hospitalar; garantir a comu-
nidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos 
serviços de urgência; obedecer ao código de ética médica.

Médico Regulador:
Competências/Atribuições: competem funções gestoras – tomar a decisão gestora sobre 
os meios disponíveis, devendo possuir delegação direta dos gestores municipais e esta-
duais para acionar tais meios, de acordo com seu julgamento. Assim, o médico regulador 
deve:
 
-  decidir sobre qual recurso deverá ser mobilizado frente a cada caso, procu-
rando, entre as disponibilidades a resposta mais adequada a cada situação, advogando 
assim pela melhor resposta necessária a cada paciente, em cada situação sob o seu 

julgamento;
-  decidir sobre o destino hospitalar ou ambulatorial dos pacientes atendidos no 
pré-hospitalar; 
 -  decidir os destinos hospitalares não aceitando a inexistência de leitos vagos 
como argumento para não direcionar os pacientes para a melhor hierarquia disponível em 
termos de serviços de atenção de urgências, ou seja, garantir o atendimento nas urgên-
cias, mesmo nas situações em que inexistam leitos vagos para a internação de pacientes 
(a chamada “vaga zero” para internação). Deverá decidir o destino do paciente baseado 
na  - na planilha de hierarquias pactuada e disponível para a região e nas informações pe-
riodicamente atualizadas sobre as condições de atendimento nos serviços de urgência, 
exercendo as prerrogativas de sua autoridade para alocar os pacientes dentro do sistema 
regional, comunicando sua decisão aos médicos assistentes das portas de urgência;
-  o médico regulador de urgências regulará as portas de urgência, considerando 
o acesso a leitos como uma segunda etapa que envolverá a regulação médica das trans-
ferências inter-hospitalares, bem como das internações; 
 -  acionar planos de atenção a desastres que estejam pactuados com os outros 
interventores, frente a situações excepcionais, coordenando o conjunto da atenção médi-
ca de urgência; 
 -  exercer a autoridade de regulação pública das urgências sobre a atenção pré-
-hospitalar móvel privada, sempre que esta necessitar conduzir pacientes ao setor públi-
co, sendo o pré-hospitalar privado responsabilizado pelo transporte e atenção do pacien-
te até o seu destino definitivo no Sistema;
 -  contar com acesso às demais centrais do Complexo Regulador, de forma que 
possa ter as informações necessárias e o poder de dirigir os pacientes para os locais 
mais adequados, em relação às suas necessidades.

Rádio Operador:
Competências/Atribuições: Atender solicitações telefônicas da população na área de 
atendimento a chamadas de urgência/emergência; anotar informações colhidas do soli-
citante, segundo questionário próprio; prestar informações gerais ao solicitante, estabe-
lecer contato radiofônico com ambulância se /ou veículos de atendimento pré- hospitalar; 
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 docu-
mentos e relatórios referentes ao serviço mediante solicitação da chefia e /ou de acordo 
com os serviços que competem ao cargo; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o 
Código de ética.

ANEXO II
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências. Portarias e leis 
relacionadas aos serviços de urgência no Brasil.

Brasil. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da Saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Brasília; 1990.

........ . Ministério da Saúde. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe a parti-
cipação da comunidade na gestão do Sistema único de Saúde e sobre as transferências 
governamentais de recursos financeiros na área da saúde.

......... . Presidência da República. Decreto nº 7.508, de 28/06/2011: Regulamenta a Lei nº 
8.080 de 19 de setembro de 1990, e dá outras providências. Brasília; 2011.

........ . Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de novembro de 2002. Aprova 
o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário Oficial 
da União, Brasília, 12 nov. 2002. Seção 1, p. 32-54.

....... . Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1863, de 29 de setembro de 2003. Institui 
a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser Implantada em todas as unidades 
federativas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Diário Oficial da 
União, Brasília, 6 de outubro 2003. Seção 1, p. 56.

......... . Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1864, de 20 de setembro de 2003, institui 
o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por 
intermédio da implantação do serviço de Atendimento Móvel de Urgência em municípios 
e  regiões de todo o território brasileiro: SAMU-192. Diário Oficial da união, Brasília, 6 de 
out..Seção 1, p.57-9.

............ Ministério da Saúde. Portaria nº 2.026 /GM, de 24/08/2011: Aprova as diretrizes 
para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) e sua 
Central de regulação Médica das Urgências, componente da Rede de Atenção às Ur-
gências.


