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RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015 

  O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, Sr. LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, faz saber: que RETIFICA o EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015 para 
preenchimento de vagas dos cargos especificados providos pelo Regime Celetista, nos seguintes tópicos: 
 
1-As provas serão realizadas em 12 de julho de 2015. 
2-A nomenclatura do cargo de telefonista fica alterada para TARM-Telefonista Auxiliar de Regulação Médica. 
3-As cargas horarias dos cargos de TARM-Telefonista Auxiliar de Regulação Médica e de Operador de Radio são de 36horas 
semanais. 
4-Para o cargo de TARM-Telefonista Auxiliar de Regulação Médica quanto ao requisito mínimo exigido por lei para assumir a vaga 
fica incluído + aproveitamento em Curso especifico em telefonia de urgência; 
5-Para o cargo de Operador de Radio quanto ao Requisito mínimo exigido por lei para assumir a vaga fica incluído + 
aproveitamento em Curso de Radio Operação; 
6-Para o cargo de Médico Regulador SAMU quanto ao Requisito mínimo exigido por lei para assumir a vaga retifica a exigência de 
especialização na área por + aproveitamento em Curso em Regulação Médica SAMU e logística de Ambulância; 
7- Para o cargo de Médico Socorrista SAMU quanto ao Requisito mínimo exigido por lei para assumir a vaga retifica a exigência de 
especialização na área por + aproveitamento em Curso de capacitação em atendimento Pré-Hospitalar; 
8-Foi acrescentado o item 4.7.1-As matrizes das Provas Objetivas serão disponibilizadas no site da empresa 
www.sawabonaconcursos.com.br, no horário de 09h00minh as 17h00minh, em PDF durante (02) dias após a publicação do 
gabarito para eventuais recursos contra gabarito e questões da prova. O candidato para ter vista da prova deverá entrar com seu 
CPF na “AREA DO CANDIDATO”, clicar em “OK” na página inicial do site da empresa www.sawabonaconcursos.com.br. 
9-Foi acrescentado o Anexo VI – Títulos Recebidos; 
 

 
 
 
 
 

Mogi Guaçu, 28 de Maio de 2015. 
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