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                           PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU  

 

O INSTITUTO DE TÉNICA E GESTÃO MODERNA ITGM, no uso de suas atribuições, 

faz saber que será realizado o PROCESSO SELETIVO, visando à contratação de profissionais, a 

fim de viabilizar a operacionalização e gestão dos serviços de saúde na Base do SAMU– situado no 

Município de Carnaíba no Estado de Pernambuco. 

 

1. O Processo Seletivo será realizado na SEDE do SAMU no Município de Serra Talhada no estado 

de Pernambuco, com o seguinte endereço RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO VILHA VELHA, 

SERRA TALHADA/PE. 

 

2. Os interessados deverão comparecer ao local do processo seletivo entre os dias 13 a 17 de 

setembro, nos horários de 08:00 as 16:00 horas, levando currículo atualizado, cópia e original do 

documento de identidade com foto, comprovante de endereço em seu nome, ou declaração de 

residência reconhecida em cartório, e caneta azul. 

 

3. Os candidatos serão convocados de acordo com a necessidade da empresa, caso não seja 

selecionado ficará em banco de dados para futuras vagas.  

 

4. As convocações acontecerão via site: www.itgmnordeste.com.br, a partir do dia 18/09/2021, após 

a divulgação o convocado terá que se apresentar para a vaga imediatamente.  

Cargos a serem contratados:  

BASE SAMU MUNICIPIO DE CARNAÍBA 
FUNÇÃO QUANTITATIVO DE VAGAS TIPO DE ESCALA SALARIO 

CONDUTOR SOCORRISTA 4 12 X 36 R$ 1.500,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 4 12 X 36 R$ 1.605,80 

Perfil profissional: 

Técnico de Enfermagem perfil: 

Profissional de nível médio titular de Certificado de Técnico de Enfermagem, devidamente registrado 

no Conselho Regional de Enfermagem, com experiência e conhecimento comprovados na atividade de 

atendimento às urgências para atuar na área de atendimento pré hospitalar móvel com suporte básico 
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de vida, habilitado conforme os termos da Portaria No 2.048 MS/GM de 5 de novembro de 2002. 

Residir no mesmo município a qual se candidatou a vaga.  

 Condutor Socorrista Perfil:  

Profissional de nível médio titular de Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” com a observação 

EAR (Exerce Atividade Remunerada). Obrigatório curso de Transporte de Emergência, experiência e 

conhecimento comprovados na atividade de atendimento às urgências para atuar na área de 

atendimento pré-hospitalar móvel com suporte básico de vida, habilitado conforme os termos da 

Portaria Nº 2.048 MS/GM de 5 de novembro de 2002. Residir no mesmo município ao qual se 

candidatou a vaga. 

 

Serra Talhada – PE, 09 de setembro de 2021.  

 


