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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 01/2013-SAM 01 
 
 
 

                               A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público aberto através do Edital nº 
02/2013-SAM01, no uso de suas atribuições legais, 
 
 

TORNA PÚBLICO   
 
 
               1 – RETIFICA o Edital de Abertura de Concurso Público nº 02/2013-SAM01, publicado no Diário Oficial do 
Município nos dias 08 e 12/03/2013, a saber: 
 
 
              1.1. Inclui   no edital supracitado os itens 2.4.1 e 2.4.2, conforme segue : 
 

“2.4.1 -É permitido ao candidato inscrever-se para mais de uma função desde que pertencentes a blocos diferentes conforme 
Tabela abaixo. 

Bloco A Bloco B 
Auxiliar em Saúde (ENFERMAGEM) 
Auxiliar em SAÚDE BUCAL 
ENFERMEIRO(A) 

Técnico de Saúde (ENFERMAGEM) 
Técnico de Saúde (SAÚDE BUCAL) 
ENFERMEIRO(A)  DA FAMÍLIA 

2.4.2 - Para as demais funções poderá haver coincidência de horário de aplicação das provas” .  
 
 

1.2 -  Retifica o Pré-Requisito da função de RADIO OPERADOR( A), constante do item 1.1 do Edital de Abertura 
nº 02/2013-SAM01, para fazer constar o correto: 
 

RADIO OPERADOR OU RADIO OPERADORA 
Ensino Médio Completo, conhecimento em 
Linguagem Q, Informática e malha viária do 
Município de Guarulhos / 40 horas 

 
1.3 - Retifica as atribuições da função de  RADIO OPERADOR(A),  constante do Anexo I do Edital de Abertura nº 
02/2013-SAM01, para fazer constar o correto: 
 

“Operar o sistema de informação manuscrito ou informatizado, radiocomunicação e telefonia nas Centrais de Regulação; 
exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar móvel; manter a equipe de 
regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota; interagir com outros serviços pelos meios 
de comunicação disponíveis, visando solicitação de apoio e/ou outras informações necessárias para resolutividade da 
problemática das vítimas atendidas pelos serviços de emergência; conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de 
todo o território abrangido pelo serviço de atendimento pré-hospitalar móvel; utilizar e conservar os recursos tecnológicos 
disponibilizados para atividade, visando o bom andamento das atividades realizadas na Central de Regulação das 
Urgências; atender escala de serviços elaborados pelo superior hierárquico; seguir/fazer seguir os protocolos, regimentos e 
rotinas instituídos pelo Serviço;  executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, 
relacionados à sua área de atuação”. 
 
             1.4 – Retifica  o Programa de Conhecimentos Básicos,  constante do Anexo II  do Edital de Abertura nº 02/2013-
SAM01, para fazer constar o correto: 
 
PARA AS FUNÇÕES: CIRURGIÃO DENTISTA; ENFERMEIRO(A); ENFERMEIRO (A) DA FAMILIA; ESPECIALISTA EM 
SAUDE (ASSISTENCIA SOCIAL); ESPECIALISTA EM SAUDE (NUTRICIONISTA) e  MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A). 
Língua Portuguesa:  
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade 
escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância 
verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
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                 1.5  - Exclui o item 9.8 do edital nº 02/2013-SAM01. 
 
 
 
                  2 -  Ficam mantidos os demais itens do Edital de Abertura nº 02/2013-SAM01. 
 
 
 
 

Guarulhos, 14 de março de 2013. 
 
 
 

ROSELENE DE LOURDES MENDES 
Presidente da Comissão. 


