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CONVOCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO INICIAL DO SAMU TRIÂNGULO NORTE 
 

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da 

Macrorregião Triângulo Norte - CISTRI, considerando a Portaria Ministerial GM/MS Nº 2.048, 

de 05 de novembro de 2002 e Edital do Processo Seletivo nº 001/2020, para provimento de 

empregos públicos para o SAMU 192 – Triângulo Norte, convoca para capacitação inicial. 

O curso terá a duração de 3 (três) dias, com 2 (duas) turmas de 65 (sessenta e cinco) alunos 

a ser ministrado no período de 23/06/2020 à 25/06/2020 e 30/06/2020 à 02/07/2020. O local de 

realização será confirmado no dia 22/06/2020. 

O candidato deverá acompanhar a Convocação pelo site: http://cistri.saude.mg.gov.br. 

O deslocamento dos candidatos selecionados será de responsabilidade do candidato. 

A hospedagem, café da manhã, almoço e jantar serão disponibilizados somente para os 

candidatos selecionados. 

Todos os candidatos deverão fazer uso em tempo integral de máscara facial e trazer um 

óculos de proteção. As roupas devem ser sem decotes e confortáveis, sapatos fechados, 

preferencialmente tênis. 

Todos os candidatos ao final do curso receberão uma declaração do Núcleo de Educação 

Permanente (NEP) para ser apresentado ao setor de RH no momento da contratação. 

Importante: Para organização do Processo de Contratação, solicitamos aos candidatos, 

que foram convocados para contratação, entregar à equipe de Recursos Humanos durante 

o curso, um envelope (A4), identificado com o nome, endereço, cargo e telefone do candidato. 

No envelope deverá conter cópia dos documentos listados em Relação de Documentos para 

Contratação, que se encontra no edital. 

A efetiva contratação do profissional ocorrerá após publicação de Edital de Convocação de 

Contratação a ser publicada pelo CISTRI. 

Uberlândia, 19 de junho de 2020 
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