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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

Gabinete do Prefeito 

  
RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL N° 01/2012 – CONCURSO PÚBLICO 
 
A Prefeitura Municipal de Umbuzeiro, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e com base no item 10.2. do Edital n° 01/2012, 
vem por meio desta Retificar os itens 1.2.5., 2.1., 3.1., 3.5., 4.2.1.8., 8.1.3. e 8.3., alínea p), e os Anexos I e II do referido Edital. 
 
Onde se lê: 
1.2.5. Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá: 
b) escanear e encaminhar, até o dia 05/09/2012, para o e-mail documentos.umbuzeiro@msconcursos.com.br, laudo médico original, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
 

Leia-se: 
1.2.5. Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá: 
b) escanear e encaminhar, até o dia 16/09/2012, para o e-mail documentos.umbuzeiro@msconcursos.com.br, laudo médico original, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
 
Onde se lê: 
II - DO CARGO, DOS REQUISITOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA SEMANAL, DO SALÁRIO E DAS ATRIBUIÇÕES. 
 
2.1. QUADRO 

CARGO 
VAGAS 

REQUISITOS 

JORNADA 
 DE 

TRABALHO / 
SALÁRIO 

LOTAÇÃO 
Total 

Portadores  
de Deficiência 

Condutor Socorrista - 
TNM GRUPO C 

03 - Ensino Médio + curso Específico 

40 horas 
semanais 
Valor por 

plantão 24hs = 
R$ 100,00 

Secretaria de Saúde. 

 
Leia-se: 
II - DO CARGO, DOS REQUISITOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA SEMANAL, DO SALÁRIO E DAS ATRIBUIÇÕES. 
 
2.1. QUADRO 

CARGO 
VAGAS 

REQUISITOS 

JORNADA 
 DE 

TRABALHO / 
SALÁRIO 

LOTAÇÃO 
Total 

Portadores  
de Deficiência 

Condutor Socorrista - 
TNM GRUPO C 

03 - 

Ensino Fundamental Completo + Curso de 
Condutor de Veículo de Emergência + 

Curso de Socorrista, com no mínimo 60 
horas + Carteira de Habilitação – 

Categoria D 

40 horas 
semanais 
Valor por 

plantão 24hs = 
R$ 100,00 

Secretaria de Saúde. 

 
Onde se lê: 
III - DO PRAZO, DO LOCAL, DOS REQUISITOS, DOS DOCUMENTOS E DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio da internet, através do endereço eletrônico www.msconcursos.com.br, 
no período de 07/08/2012 a 05/09/2012. 
 
Leia-se: 
III - DO PRAZO, DO LOCAL, DOS REQUISITOS, DOS DOCUMENTOS E DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
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3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio da internet, através do endereço eletrônico www.msconcursos.com.br, 
no período de 07/08/2012 a 16/09/2012. 
 
Onde se lê: 
3.5. Valor da Inscrição:  

Cargo Nível Valor R$ 
Motorista Auto Pesado -TNM GRUPO C e Operador de Máquinas Pesadas -TNM GRUPO B.  
 

Nível Fundamental  
Completo 

25,00 

Agente Administrativo AAD - TNM GRUPO B, Condutor Socorrista - TNM GRUPO C, Educador de 
Informática - TNM GRUPO B, Educador Social do PETI - TNM GRUPO B, Facilitador de Oficinas de 
Convivência – Projovem - TNM GRUPO B, Facilitador de Oficinas de Convivência PAIF - TNM GRUPO B 
e Instrutor de Banda Marcial – TNM GRUPO B. 

Nível Médio 50,00 

 
Leia-se: 
3.5. Valor da Inscrição:  

Cargo Nível Valor R$ 
Condutor Socorrista - TNM GRUPO C, Motorista Auto Pesado -TNM GRUPO C e Operador de Máquinas 
Pesadas -TNM GRUPO B.  
 

Nível Fundamental  
Completo 

25,00 

Agente Administrativo AAD - TNM GRUPO B, Educador de Informática - TNM GRUPO B, Educador 
Social do PETI - TNM GRUPO B, Facilitador de Oficinas de Convivência – Projovem - TNM GRUPO B, 
Facilitador de Oficinas de Convivência PAIF - TNM GRUPO B e Instrutor de Banda Marcial – TNM 
GRUPO B. 

Nível Médio 50,00 

 
Onde se lê: 
4.2.1.8. QUADRO DE PROVAS 
 

CARGOS 
TIPO DE PROVA / ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR DE 
CADA 

QUESTÃO 
Nível Fundamental Completo 

Motorista Auto Pesado -TNM GRUPO C e Operador de Máquinas Pesadas -
TNM GRUPO B.  
 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

3,0 
2,0 
2,5 

TOTAL: 40 
Nível Médio 

Agente Administrativo AAD - TNM GRUPO B, Condutor Socorrista - TNM 
GRUPO C, Educador de Informática - TNM GRUPO B, Educador Social do 
PETI - TNM GRUPO B, Facilitador de Oficinas de Convivência – Projovem - 
TNM GRUPO B, Facilitador de Oficinas de Convivência PAIF - TNM GRUPO B 
e Instrutor de Banda Marcial – TNM GRUPO B. 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

3,0 
2,0 
2,5 

TOTAL: 40 
 
Leia-se: 
4.2.1.8. QUADRO DE PROVAS 
 

CARGOS 
TIPO DE PROVA / ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR DE 
CADA 

QUESTÃO 
Nível Fundamental Completo 

Condutor Socorrista - TNM GRUPO C, Motorista Auto Pesado - TNM GRUPO C 
e Operador de Máquinas Pesadas - TNM GRUPO B.  
 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

3,0 
2,0 
2,5 

TOTAL: 40 
Nível Médio 

Agente Administrativo AAD - TNM GRUPO B, Educador de Informática - TNM 
GRUPO B, Educador Social do PETI - TNM GRUPO B, Facilitador de Oficinas 
de Convivência – Projovem - TNM GRUPO B, Facilitador de Oficinas de 
Convivência PAIF - TNM GRUPO B e Instrutor de Banda Marcial – TNM 
GRUPO B. 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

3,0 
2,0 
2,5 

TOTAL: 40 
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Onde se lê: 
VIII - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
 
8.1.3. Ter completado 18 (dezoito) anos; 
 
8.3. São documentos exigidos para posse: 
p) Carteira nacional de habilitação CNH (no caso cargo motorista). 
 
Leia-se: 
VIII - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
 
8.1.3. Ter completado 21 (vinte e um) anos, no caso do cargo de condutor socorrista, e 18 (dezoito) anos para os demais cargos; 
 
8.3. São documentos exigidos para posse: 
p) Carteira nacional de habilitação CNH (no caso dos cargos de motorista e condutor socorrista). 
 
Onde se lê: 
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

CARGO  ATRIBUIÇÕES / LOTAÇÃO 

Condutor Socorrista 
- TNM GRUPO C 

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 reanimação 
cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a 
fim de auxiliar a equipe de saúde; Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme 
escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; item a) a substituição do 
plantão deverá se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma 
hora além da escala, o motorista-socorrista poderá solicitar a substituição no local do atendimento; item b) as 
eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um 
formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao Diretor Técnico ou seu substituto, com antecedência de 24 
(vinte e quatro) horas; item c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a 
responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente; cumprir com pontualidade seus horários de 
chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência; tratar com respeito e 
coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, liderando a equipe que lhe for 
delegada com ordem e profissionalismo; utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e 
instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como 
exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; manter-se atualizado, freqüentando os cursos de 
educação continuada e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado 
dos equipamentos da Unidade Móvel; Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; Participar das reuniões convocadas 
pela direção; Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção técnica; Ser fiel aos 
interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos;Acatar as 
deliberações da direção técnica; Participar da formação inicial e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos cursos de 
educação continuada oferecidos, sendo que o não cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao desligamento do 
profissional. Lotação: Secretaria de Saúde.  

 
Leia-se: 
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

CARGO  ATRIBUIÇÕES / LOTAÇÃO 

Condutor Socorrista 
- TNM GRUPO C 

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 
cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a 
fim de auxiliar a equipe de saúde; Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme 
escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; item a) a substituição do 
plantão deverá se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma 
hora além da escala, o condutor-socorrista poderá solicitar a substituição no local do atendimento; item b) as 
eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um 
formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao Diretor Técnico ou seu substituto, com antecedência de 24 
(vinte e quatro) horas; item c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a 
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responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente; cumprir com pontualidade seus horários de 
chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência; tratar com respeito e 
coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores, liderando a equipe que lhe for 
delegada com ordem e profissionalismo; utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e 
instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como 
exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; manter-se atualizado, freqüentando os cursos de 
educação continuada e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado 
dos equipamentos da Unidade Móvel; Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; Participar das reuniões convocadas 
pela direção; Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção técnica; Ser fiel aos 
interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos;Acatar as 
deliberações da direção técnica.  

 
 
Onde se lê: 
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL MÉDIO  

Cargo(s): Condutor Socorrista - TNM GRUPO C 
Língua Portuguesa - Ortografia. Fonema e letra: posição da sílaba tônica, encontros consonantais, encontros vocálicos e divisão silábica. 
Morfologia. Sintaxe: frase; oração; período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; coordenação e subordinação. Emprego 
do sinal indicativo de crase. Acentuação gráfica. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: 
discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, 
Conativa, Poética, Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade. Vocabulário. Coesão e coerência. Coexistência das regras 
ortográficas atuais com o Novo Acordo Ortográfico (em vigor desde janeiro de 2009). Redação Oficial: Sinais e Abreviaturas Empregados. 
Redação Oficial: A Impessoalidade, A Linguagem dos Atos e Comunicações Oficiais, Formalidade e Padronização, Concisão e Clareza.  
Introdução: Pronomes de Tratamento, Concordância com os Pronomes de Tratamento, Emprego dos Pronomes de Tratamento, Fechos 
para Comunicações, Identificação do Signatário. O Padrão Ofício: Partes do documento no Padrão Ofício, Forma de diagramação,  Aviso e 
Ofício, Definição e Finalidade, Forma e Estrutura, Memorando, Definição e Finalidade, Forma e Estrutura. Exposição de Motivos: Definição e 
Finalidade, Forma e Estrutura. Mensagem: Definição e Finalidade, Forma e Estrutura. Telegrama: Definição e Finalidade, Forma e Estrutura. 
Fax: Definição e Finalidade, Forma e Estrutura. Correio Eletrônico: Definição e Finalidade, Forma e Estrutura, Valor documental. 
Sugestão Bibliográfica – BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. São Paulo: Lucerna, 1999.  CEGALLA, D. P. Novíssima 
gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 2005.   FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2003.  
FERREIRA, A. B. H. (Aurélio). Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. 
Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006.   FIORIN, J. L. SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. São 
Paulo: Ática, 2008.  LIMA, A. O. Manual de redação oficial. São Paulo: Campus, 2008.  MENDES, G. F.; FORSTER JÚNIOR; N. J. (revisão 
de Celso Pedro Luft). Manual de redação da presidência da república. 2.ed. Brasília: Presidência da República, 2002.  TERRA. E. 
Minigramática. São Paulo: Scipione, 2008. BRASIL. MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2a edição, revista e 
atualizada, Brasília, 2002 ( http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual).  
Conhecimentos Gerais - Atualidade sobre política, economia, saúde e meio ambiente, esporte e cultura. Constituição Federal/88, artigos 
37 a 41. Lei Orgânica do município de Umbuzeiro/PB. 
Sugestão Bibliográfica - Publicações em mídias diversas. Constituição Federal/88. Lei Orgânica do município de Umbuzeiro/PB.   
Conhecimentos Específicos - Código de Trânsito Brasileiro - Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta: o 
trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação das vias públicas, velocidades permitidas 
(máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o cidadão, 
a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor. Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação. 
O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. 
Processo Administrativo. Julgamento das autuações e penalidades. Disposições finais e transitórias. Anexo I do CTB conceitos e definições. 
Anexo II do CTB Sinalização. Direção defensiva: Conceito. Acidente evitável e acidente inevitável. Direção preventiva e corretiva. Tipos de 
atenção, Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Interação 
condutor veículo Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de colisão. 
Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou 
hidroplanagem. Os mandamentos do motorista defensivo. Primeiros Socorros. 
Conhecimento básico de Suporte Básico de Vida (SBV). Cinemática do Trauma. Atendimento Pré-Hospitalar. Suporte Básico de Vida em 
Cardiologia. Política Nacional de Atenção às Urgências – 2006. Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.  
Sugestão Bibliográfica - Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e alterações posteriores; Anexo I do CTB; Anexo II do CTB. 
Portaria nº 2048/GM/02. CARVALHO, M.G. Atendimento pré-hospitalar para enfermagem: suporte básico e avançado de vida. 2007. 
Manuais e portarias do site: www.saude.gov.br.  
 
Leia-se: 
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo(s): Condutor Socorrista - TNM GRUPO C 
Língua Portuguesa - Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonema e letra: dígrafo, encontros vocálicos, encontros 
consonantais e divisão silábica. Substantivo: próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, coletivo, gênero (masculino e 
feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo). Artigo. Adjetivo: simples, flexão de gênero e número, adjetivos 
pátrios. Numeral: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Pronomes pessoais e possessivos. Verbo: noções de tempo presente, passado 
e futuro. Interjeição e Onomatopeia. Concordância nominal. Significação das palavras: sinônimos e antônimos. Ortografia (escrita correta 
das palavras). Acentuação gráfica. Pontuação. 
Sugestão Bibliográfica - CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 2005.   FARACO, C. Gramática 
nova. São Paulo: Àtica, 2007.  FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa (Aurélio). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  
BUENO, S. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2007.  PASCHOALIN, M. A. e SPADOTO, N. T. Gramática: teoria e 
exercícios. São Paulo: FTD, 2008.  TERRA. E. Minigramática. São Paulo: Scipione, 2008. 
Conhecimentos Gerais - Conhecimentos sobre o estado da Paraíba. Conhecimentos sobre o Brasil. Atualidade sobre política, economia, 
saúde e meio ambiente, esporte e cultura.   
Sugestão Bibliográfica - Publicações em mídias diversas. 
Conhecimentos Específicos - Código de Trânsito Brasileiro - Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta: o 
trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação das vias públicas, velocidades permitidas 
(máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o cidadão, 
a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor. Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação. 
O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. 
Processo Administrativo. Julgamento das autuações e penalidades. Disposições finais e transitórias. Anexo I do CTB conceitos e definições. 
Anexo II do CTB Sinalização. Direção defensiva: Conceito. Acidente evitável e acidente inevitável. Direção preventiva e corretiva. Tipos de 
atenção, Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Interação 
condutor veículo Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de colisão. 
Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou 
hidroplanagem. Os mandamentos do motorista defensivo. Primeiros Socorros. 
Conhecimento básico de Suporte Básico de Vida (SBV). Cinemática do Trauma. Atendimento Pré-Hospitalar. Suporte Básico de Vida em 
Cardiologia. Política Nacional de Atenção às Urgências – 2006. Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.  
Sugestão Bibliográfica - Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e alterações posteriores; Anexo I do CTB; Anexo II do CTB. 
Portaria nº 2048/GM/02. CARVALHO, M.G. Atendimento pré-hospitalar para enfermagem: suporte básico e avançado de vida. 2007. 
Manuais e portarias do site: www.saude.gov.br. 
 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1.  Todas as inscrições para o cargo de Condutor Socorrista, realizadas até a data de publicação deste edital de retificação, serão 
canceladas, devido as alterações supramencionadas, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 2.048/02. 
 
1.2. Os candidatos que tiveram a sua inscrição cancelada poderão realizar nova inscrição para qualquer cargo.  
 
1.2.1. Aqueles candidatos que desejam concorrer ao cargo de Condutor Socorrista (retificado) deverão realizar nova inscrição e recolher a 
taxa de inscrição no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais). 
 
1.3. Os candidatos inscritos ao cargo de Condutor Socorrista que recolheram a taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais) 
deverão solicitar a devolução do valor pago, por meio de requerimento, Anexo I, o qual deverá ser encaminhado ao endereço 
cancelamento.umbuzeiro@msconcursos.com.br, com apresentação da cópia do comprovante de pagamento e informações bancárias para 
realização do depósito. 
 
1.4. A devolução da taxa de inscrição, mediante o envio dos documentos citados no subitem acima, será realizada em até 60 (sessenta) 
dias. 

 
 

Umbuzeiro/PB, 03 de setembro de 2012. 
 
 

ANTONIO FERNANDES DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 


