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ERRATA Nº 002 DO EDITAL Nº 001/2021  
DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 

 

NEREU BORGA, Prefeito Municipal de Salto Veloso/SC, no uso de suas 

atribuições, torna pública a Errata nº. 002, do Edital nº. 001/2021 do Processo 

Seletivo nº. 001/2021, tendo em vista as dúvidas levantadas por possíveis 

candidatos a partir da publicação do Edital nº 001/2021, na data de 12/01/2021, 

prestando a seguinte informação complementar para dar maior clareza e lisura ao 

processo: 

1 – Altera a relação dos Conteúdos Específicos, previstos no Anexo II do 

Edital 001/2021, da Prova Objetiva para o cargo de Motorista Classe II, em função 

do presente processo seletivo prever a ocupação da referida vaga, 

especificamente, para motorista de Ambulância e demais veículos da área da 

saúde e não de veículos pesados (Caçamba e outros). Os referidos conteúdos 

passam a vigorar com base no quadro a seguir: 

Motorista Classe II (Ambulância): Conteúdos Específicos da Prova Objetiva 

- Código de Trânsito Brasileiro, suas regulamentações e Resoluções do CONTRAN; 
- Portaria nº 2048/2002 do Ministério da Saúde e suas atualizações; 
- Conhecimento de primeiros socorros previstos no CONTRAN ou órgão regulamentador de 
trânsito e os demais em decorrência das ações trabalho na área da saúde e nos 
atendimentos de urgência e emergência; 
- Direção defensiva; 
- Conhecimentos básicos de mecânica, conservação, classificação, tipologia, usos e 
operacionalização dos veículos de transporte de pacientes, bem como dos equipamentos, 
assessórios, materiais e outros existentes no veículo ou na interação desse, com os 
ambientes das unidades básica de saúde e de urgência e emergência; 
- Sinalizações, símbolos, placas e procedimentos de segurança pessoal e coletiva no trânsito 
e nos ambientes das áreas de saúde; 
- Conhecimentos dos sistemas e mecanismos de apoio aos casos de urgência e emergência; 
- Conhecimentos dos hospitais de referência em âmbito local e estadual;    
- Noções sobre: higiene pessoal e do ambiente de trabalho; segurança do trabalho e EPIs; 
aspectos de segurança pessoal e coletiva; proatividade e relações pessoais e profissionais 
no ambiente de trabalho e nos serviços prestados ao público; 
- Relacionamento interpessoal no trabalho e comunidade em geral; 
- Questionamentos em torno das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo de 
motorista e ambulância. 

Salto Veloso, 28 de janeiro de 2021. 
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