
 
SELEÇÃO PÚBLICA nº 02/2017 

EDITAL RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 02/2017 

Sr. FERNANDO FIORI DE GODOY, Presidente do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde 

na Região Metropolitana de Campinas - Norte, no uso de suas atribuições legais, torna pública:  

1. Pelo presente, fica retificado na tabela I do Edital Completo de Abertura das Inscrições 

01/2017, para os cargos: 

 

1.1. Para o pré-requisito do cargo de Agente de Atendimento Pré Hospitalar — 

Motorista Socorrista 12 x 36 horas - COSMÓPOLIS  

Onde LIA-SE: Ensino médio completo, Habilitação para condução de veículos automotores na 

categoria D ou superior, curso específico de emergência sest-senat; experiência mínima de 2 (dois) 

anos no transporte e socorro de pacientes; Maior de vinte e um anos; disposição pessoal para a 

atividade, equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir ações orientadas, 
disponibilidade para a capacitação de 40 horas iniciais e duas horas semanais. 

LEIA-SE: Ensino médio completo, Habilitação para condução de veículos automotores na categoria 

D ou superior, curso específico de emergência sest-senat ou curso similar devidamente 

regulamentado; experiência mínima de 2 (dois) anos no transporte e socorro de pacientes; Maior de 

vinte e um anos; disposição pessoal para a atividade, equilíbrio emocional e autocontrole, disposição 

para cumprir ações orientadas, disponibilidade para a capacitação de 40 horas iniciais e duas horas 

semanais. 

 

1.2. Para o pré-requisito do cargo de Educador Físico - COSMÓPOLIS 

Onde LIA-SE: Curso Superior Completo, licenciatura em Educação física com registro no conselho 

da classe da profissão CREF. 

LEIA-SE: Curso Superior Completo, Bacharel em Educação física com registro no conselho da classe 

da profissão CREF. 

 

1.3. Para o pré-requisito do cargo de Educador Artístico para Saúde – COSMÓPOLIS 

Onde LIA-SE: Curso Superior Completo, licenciatura em Educação Artística com registro no 
conselho da Classe da profissão. 

LEIA-SE: Curso Superior Completo, licenciatura em Educação Artística  

 

 
2. Pelo presente, ficam ratificadas todas as demais disposições contidas no EDITAL 

COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES nº 01/2017 da Seleção Pública – 

CISMETRO publicada em 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

Holambra, 25 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

FERNANDO FIORI DE GODOY      ELCIO FERREIRA TRENTIN 

PRESIDENTE do CISMETRO       SUPERINTENDENTE do CISMETRO 


