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LEI Nº 061/2012, de 25 de abril de 2012. 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a Criar os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, Condutor de Veículo de Urgência, e proceder à realização 
de Teste Seletivo – Emprego Público, visando à contratação de profissionais para a Área de Saúde, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito sanciono a seguinte, 

L E I: 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a Criar os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro e Condutor de Veículo de Urgência, e proceder à realização de Teste 
Seletivo – Emprego Público, com fulcro nos preceitos do art. 37, IX da Constituição Federal de 1988, para a contratação de profissionais para a área da saúde, conforme segue: 

Cargos Nível de Formação N° de Cargos/Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Vencimentos Iniciais em 

R$ 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Ensino Médio Completo e Curso regular de Auxiliar de 
Enfermagem devidamente registrado no Conselho Regional de 
Enfermagem de sua jurisdição, com experiência profissional 
mínima de 1(um) ano em serviço de saúde voltado ao 
atendimento de urgências e emergências. 
Requisitos Gerais: disposição pessoal para a atividade; capacidade 
física e mental para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; 
disposição para cumprir ações orientadas; disponibilidade para a 
capacitação, bem como para recertificação periódica; capacidade de 
trabalhar em equipe. 

06 40 hs 974,77 

Enfermeiro Nível Superior titular do diploma de Enfermeiro, registrado no 
Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, com 

06 40 hs 2.194,62 
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experiência mínima de 1(um) ano em serviço de saúde voltado ao 
atendimento de urgências  
e emergências. 
Requisitos Gerais: disposição pessoal para a atividade; equilíbrio 
emocional e autocontrole; capacidade física e mental para a 
atividade; disposição para cumprir ações orientadas; iniciativa e 
facilidade de comunicação; condicionamento físico para trabalhar em 
unidades móveis; capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade 
para a capacitação, bem como para a recertificação periódica. 

Condutor de Veículos 
de Urgência 

Habilitação profissional como motorista de veículos de 
transporte de pacientes, de acordo com a legislação em vigor 
(Código Nacional de Trânsito); 
Requisitos Gerais: Maior de vinte e um anos; disposição pessoal para 
a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; disposição para 
cumprir ações orientadas; capacidade de trabalhar em equipe; 
disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação 
periódica. 
 

10 40 hs 937,70 

 
§ 1º Os cargos previstos nos termos do caput deste artigo, integrarão quadro específico e distinto para todos os efeitos legais, do quadro permanente de pessoal do Poder 
Executivo Municipal, os quais serão regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, e destinados exclusivamente a atender às demandas do SAMU 192. 
 

§ 2º O provimento dos referidos cargos, será precedido de Teste Seletivo de provas ou de provas e títulos, conforme sua natureza, complexidade e requisitos próprios, mediante 
o atendimento de condições estabelecidas no respectivo Edital. 

Art. 2º Os contratos de trabalho celebrados com fundamento na presente Lei vigorarão por prazo indeterminado e somente serão rescindidos nos seguintes casos: 
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I – prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 
II – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
III – necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei Complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal; 
IV – insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 
trinta dias; 
V – extinção dos programas federais e estaduais implementados mediante convênio ou ajustes similares, e que originaram as respectivas contratações.  
VI – deixar de estar apto físico e mental para desempenhar as funções para qual assumiu; 
VII – na hipótese do serviço passar a ser prestado através do Consórcio Público ou outro instrumento congênere. 
VIII – na hipótese de cancelamento do programa, ausência de repasse de recursos federais/estaduais. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Paço Municipal 25 de Julho, Medianeira, 25 de abril de 2012. 

 
 

Elias Carrer 

Prefeito 
 
 
 

 
ANEXO ÚNICO - Atribuições dos Cargos 

 
Auxiliar de Enfermagem: 
- Auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem;  
- Prestar cuidados de enfermagem a pacientes sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro;  
- Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;  
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- Ministrar medicamentos por via oral e parenteral mediante prescrição do médico regulador por telemedicina; 
- fazer curativos;  
- prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por sua segurança;  
- realizar manobras de extração manual de vítimas. 
 
Enfermeiro: 
- Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel;  
- Executar prescrições médicas por telemedicina;  
- Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de 
tomar decisões imediatas;  
- Prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém-nato; realizar partos sem distócia;  
- Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada;  
- Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;  
- Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe;  
- Obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem;  
- Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas. 
 
Condutor de veículos de Urgência: 
- 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 transporte de vítimas;  
- Realizar medidas de reanimação cardiorespiratória básica;  
- Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. 
 
 
 


