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ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA 

1º.  ADITIVO AO MANUAL DO CANDIDATO – EDITAL001/2018 

 

O MUNICÍPIO DE QUADRA, ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito 

público interno, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, LUIZ CARLOS 

PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público o ADITIVO 1º ao EDITAL 

001/2018.  

 

CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica 

na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos; 

CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 

RESOLVE, 

 

Artigo 1º. – Alterar o ANEXO I, conforme descrito abaixo: 

02  Assistente Social 30 h/sem 
Curso Superior em 
Serviço Social + 
Registro Conselho. 

R$3.142,19 1 - 

 

 

Artigo 2º. – Incluir os cargos infra: 

21  

Condutor de Veículos 

de Urgência - SAMU 
Escala de 

12x36 

Profissional de nível 
fundamental completo, 
habilitado a conduzir 
veículos de urgência 
padronizados pelo 
código sanitário. 

R$ 1.174,63 CR - 

22 

Técnico de 

Enfermagem para 

SAMU 

Escala de 

12x36 

Ensino Médio 
Completo, com Curso 
Regular de Técnico de 
Enfermagem, titular do 
Certificado ou Diploma 
de Técnico de 
Enfermagem com 
registro no COREN e 
habilitado para o 
atendimento Pré-
Hospitalar Móvel. 

R$ 1.352,30 CR - 
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Artigo 3º. Em virtude das inclusões descritas no artigo 2º, acresce-se os respectivos 

conteúdos específicos no ANEXO III, conforme descrito: 

21. Condutor de Veículos de Urgência – SAMU 

Legislação de Trânsito em geral e Código de Trânsito Brasileiro. Noções do 

funcionamento do veículo. Respeito ao Meio Ambiente. Velocidade Máxima 

Permitida.  Parada obrigatória.  Cuidados gerais ao volante. Direção defensiva, 

Convívio Social no Trânsito. Ética profissional. Portaria GM nº. 2.048, de 5 

Novembro de 2002. Primeiros Socorros.  Conhecimento da malha viária do 

território do território de abrangência do SAMU local e Regional. Noções de ética e 

comportamento. Relações humanas e comunicação interpessoal. 

 

22. Técnico de Enfermagem para SAMU 

Princípios gerais de biossegurança.  Aspectos éticos e deontológicos do exercício da 

enfermagem.  Sinais Vitais. Administração de medicamentos.  Cuidados de enfermagem 

em emergências cardiovasculares:  parada cardíaca (protocolo 2010), choque, síncope, 

isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e 

arritmias. Cuidados de enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência 

respiratória aguda, obstrução das vias aéreas superiores, pneumotórax, embolia 

pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Cuidados de enfermagem em 

emergências metabólicas: emergências diabéticas, desequilíbrios ácido-básicos, 

insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Cuidados de enfermagem em 

emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal, gravidez ectópica, 

sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez, violência sexual. 

Cuidados de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente 

violento e paciente depressivo. Cuidados de enfermagem em emergências pediátricas: 

crises convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas superiores e parada 

cardíaca. Cuidados de enfermagem no trauma: ABCDE do trauma, traumatismo 

múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal, traumatismo torácico, 

traumatismo intra-abdominal, queimaduras, eletrocussão, ferimentos e afogamentos.  

Cinemática do trauma. Epidemiologia do trauma.  Prevenção do trauma. Política 

Nacional de atenção às Urgências/Rede de atenção às Urgências. 

 

Artigo 4º. No Anexo IV, inclui-se as atribuições para os cargos em questão. 

21. Condutor de Veículos de Urgência – SAMU 

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes, conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; 

estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a Central de Regulação Médica e 

seguir suas orientações; conhecer a malha viária 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 
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transporte de vítimas; realizar medidas de reanimação cardiorrespiratórias básicas; 

identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, 

a fim de auxiliar a equipe de saúde. 

22. Técnico de Enfermagem para SAMU 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional 

enfermeiro; participar dos programas de treinamento e aprimoramento profissional 

especialmente em urgências e emergências; realizar manobras de extração manual de 

vítimas. 

Artigo 5º- Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2018 e suas 

alterações.  

 

 

Quadra - SP, 05 de dezembro de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS PEREIRA  

Prefeito Municipal 


