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Pauta!

10h! Abertura!
!! Informes!CONASS!referentes!as!pautas!em!discussão!no!processo!

de!pactuação!e!CIT!de!!25/08/11!!

!! Recomendações!e!sugestões!da!reunião!de!Abril/2011!

!! Resumo!reunião!de!Maio/2011!

!! Debate!

11h! Construção! de! indicadores! para! a! área! de! gestão! do! trabalho! e!
educação!na!saúde!

!! Debate!

12h30! Almoço!
14hs! Aprofundamento!do!papel!da!gestão!do!trabalho!e!educação!na!saúde!

na!rede!de!atenção!a!saúde!
!! Debate!

15h! Temas!diversos!
!! III!Curso!Nacional!de!Qualificação!dos!Gestores!do!SUS!

!! Seminário!Regional!Pró!e!Pet[Saúde!

!! Parcerias!com!o!Observa[SUS!(Rede!de!Observatórios!de!Recursos!

Humanos!do!SUS)!

!! Educação! Profissional[admissão! nos! cursos! e! futura! inserção!

profissional!

!! Atuação!integrada!e!matricial!da!gestão!de!trabalho!com!a!educação!

na!saúde!

16h30! Informes!
17h! Serviço!Civil!Voluntário!

!! Debate!!

1730! Encaminhamentos!e!encerramento!
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! Em!29! de! agosto! de! 2011! o!CONASS! realizou! reunião! da! sua!Câmara!

Técnica! de! Gestão! do! Trabalho! e! da! Educação! na! Saúde.! Os! trabalhos! foram!

iniciados!às!10!horas!com!a!participação!de!Gilson!Cantarino,!Gerente!do!Núcleo!de!

Gestão! do!Trabalho! e! da!Educação! na!Saúde!e!Rita!Cataneli,!Coordenadora! dos!

Núcleos!Técnicos,!ambos!do!CONASS.!

! Após! uma! rodada! de! apresentação! dos! participantes,! Gilson! Cantarino!

fez!um!breve!resgate!dos!assuntos!debatidos!na!última!reunião!e!Rita!Cataneli! fez!

esclarecimentos! sobre! as! discussões! que! vêm! ocorrendo! na! Tripartite! sobre! o!

Decreto!7.508! (ver!Nota!25/2011,!do!CONASS,!entregue!a! todos!os!presentes!na!

Pasta!da!Câmara!Técnica).!Discorreu!sobre!a!necessidade!de!levar!essa!discussão!

para! dentro! das! Secretarias! de! Estado,! inclusive! para! avaliar! se! será! necessário!

mudar!algo!em!relação!às!capacitações!dos!nossos!profissionais!e!de!como! ficam!

essas! discussões! no! âmbito! das! Secretarias! quando! estamos! tratando! de! redes.!

Abordou! ainda! Lei! no.! 12.466! de! 24! de! agosto! de! 2011,! na! qual! Comissões!

Intergestores! Bipartite! e! Tripartite,! CONASS! e!Conasems! são! reconhecidos! como!

foros!de!negociação!e!pactuação!entre!gestores,!quanto!aos!aspectos!operacionais!

do!Sistema!Único!de!Saúde!(SUS).!

!! Informou! ainda! sobre! as! discussões! das! ! diretrizes! curriculares! para! o!

programa!de! formação!de!agentes!de!endemia! (Nota! técnica!08/2011!entregue)!a!

partir!da!PT!GM/MS!3.252!que!foi!publicada!em!dez!2009!!Na!última!reunião!da!CIT!

foi!solicitado!também!aumento!de!recursos!para!a!educação!permanente!e!!análise!

jurídica! a! fim! de! melhorar! a! portaria! de! forma! a! garantir! que! os! recursos! agora!

liberados!sejam!gastos!em!2012,!com!a!possibilidade!de!realização!de!cursos!que!

ultrapassem!um!ano!para!realização.!

Sobre! o! FIES,! PT! GM/MS! nº! 1.377/11! informou! com! base! em! estudo! de!

necessidades! de! médicos! especialistas! no! SUS,! realizado! pela! Subcomissão! de!

Estudo! e! Avaliação! das! Necessidades! de! Médicos! Especialistas! no! Brasil! da!

Comissão!Interministerial!de!Gestão!do!Trabalho!e!da!Educação!na!Saúde,!em!2009!

foram!definidas! 20! especialidades! e! 4! áreas! de! atuação! prioritárias! para! atuação,!

sendo! solicitado! pelo!CONASS! na!CIT! a! inclusão! das! especialidades! ! de! cirurgia!
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pediátrica! e! infectologia.A! proposta! tem! como! objetivo! estimular! a! fixação! de! ! de!

médicos!para!as!áreas!de!maior!escassez(Nota!Técnica!entregue!aos!participantes).!

Gilson! Cantarino! informou! que! houve! também! nesta! CIT! a! primeira!

apresentação!para!requalificação!do!ProgeSUS,!sendo!que!o!CONASS!solicitou!em!

reunião!do!GT!de!RH!da!CIT!a!supressão!do!termo!“requalificar!o!ProgeSUS”,!pois!

pode!levar!a!uma!interpretação!de!que!o!mesmo!não!era!qualificado.!Falou!também!

da!aprovação!na!CIT!da!portaria!que!libera!os!recursos!da!Educação!Permanente,,!

que!!até!então!gerara!uma!preocupação!de!todos!!

Na!sequencia!foi!feita!a!leitura!do!Relatório!da!última!reunião!da!CTGTES!(NT!

11/11)!que!inovou!ao!propor!que!ao!final!de!cada!reunião!da!Câmara!Técnica!sejam!

definidas! proposições! e! recomendações! com! base! nos! debates! realizados.! Essa!

sistematização!foi!elogiada!pelo!Secretário!Executivo!do!CONASS.!

!
Debate/Troca!de!Experiências:!

!! SES!Bahia!–!Viu!o!Decreto!7.508!com!bons!olhos,!mas!identificou!um!vazio!

grande! em! relação! à! gestão! do! trabalho! e! da! educação! permanente! em! saúde.!

Somente!trata!de!recursos!humanos!em!seu!capítulo!1.!Deseja!saber!como!está!a!

discussão!em!nível!nacional.!Informou!que!a!Bahia!está!festejando!a!ampliação!da!

qualificação!de!gestores!do!SUS!em!EAD!para!a!sua!3ª.!Versão!e!em!especial!com!

a! parceria! com! a!ENSP.!Gilson!Cantarino! reforçou! que! o! debate! sobre! o! decreto!

7.508!está!muito!incipiente!ainda!e!os!estados!estão!se!manifestando,!pois!muitos!já!

estão!com!seu!projeto!de!regionalização!pronto!e!é!necessário!identificar!se!haverá!

necessidade!de!alterações!nesses!projetos.!!!

!! SES!MG!–!Defende!que!o!processo!de!qualificação!do!ProgeSUS!não!deva!

ser! ! interrompido! e! precisa! haver! mais! ênfase! ! com! o! MS.! Apresentou! dúvidas!

quanto! aos! recursos! de! EP.! Concordando! com! investimento! na! EAD! para! a!

formação!dos!agentes!de!endemias!diz!que!é! importante!retomar!para!a!Vigilância!

em!Saúde!dos!estados!para!saber!se!esta!é!a!formação!necessária!e!como!utilizar!

os!recursos!para!os!agentes!de!endemias.!!

!! Gilson! Cantarino! informou! que! o! curso! para! Agentes! de! Endemias!

pode!utilizar!também!recurso!da!Secretaria!de!Vigilância!além!do!recurso!de!EP!
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e! também! informou! sobre! o! “Concurso! para! novas! práticas! em! gestão! do!

Trabalho!e!da!Educação!na!Saúde”que!será!instituído!pelo!DEGT/SGTES.!

!! SES[RJ!–!Sobre!o!ProgeSUS!a!SES!RJ!acha!que!deve!ser!mantido!o!

curso! de! especialização,! a! área! precisa! capacitar! mais! profissionais! e! a!

Subsecretaria! de! Gestão! do! Trabalho! e! da! Educação! na! Saúde/SES[RJ! está!

acordando!com!a!ENSP!a! realização!do!Curso!de!especialização!pela!SES!RJ!

nos!mesmos!moldes!do! curso!anterior.!Uma!proposta! não! inviabiliza! a! outra! e!

caso!seja!mantido!pelo!MS!será!um!fortalecimento!da!área!no!estado.!

!! !No!Seminário!sobre!gestão!do!trabalho!realizado!pelo!MS[SGTES!foi!

proposta! a! criação! de! um! forum¨nacional! para! os! gestores! do! trabalho..O!

CONASS!e!Conasens!na!reunjão!do!GT[RH!da!CIT,a!princípio! tiveram!dúvidas!

da!necessidade!disso.A!proposta!voltará!a!ser!examinada.SES[RJ!pontuou!que!é!

consenso! de! que! mesmo! quando! as! áreas! estão! na! Secretario! numa!mesma!

estrutura,ainda!se!encontram!sem!integração..Discorreu!que!o! forum!imaginado!

seria! para! discussão! da! gestão! do! trabalho! e! talvez! não! contemplasse! a!

necessidade! de! integrar! as! áreas.SES!Bahia! complementou! informando! que! o!

Fórum!da!Gestão!do!Trabalho! foi! tirado!nos!grupos!de! trabalho!e! foi!consenso!

que! as! áreas! ainda! se! mantêm! afastadas! dentro! das! secretarias! estaduais,!

municipais!e!no!MS.!

!

•! Sobre!a!construção!de!Indicadores!para!a!área!de!gestão!do!trabalho!
e!da!educação!na!saúde!

SES!Bahia!–!não!conseguimos!implementar!a!avaliação!e!o!monitoramento!das!

nossas!áreas.!Não!temos!acúmulo!para!tal,!mas!precisamos!avançar.!

SES!MG! [! como! fazer!a!gestão!do! trabalho!e!da!educação!–!observatórios!de!

RH,! discutir! dimensionamento! da! força! de! trabalho,! MS! estava! discutindo!

indicadores!para!EP.!Como!está!a!EP!em!cada!estado!já!foi!apresentado,!mas!é!

preciso!avançar!para!os! indicadores.!O!estado!sozinho!não!conseguiria,!mas!é!

preciso! construir! indicadores! para! a! área! da! gestão! do! trabalho.! Que! tipo! de!

profissional!preciso!formar?!Que!tipo!de!profissional!preciso?!Como!saber!se!as!

políticas!estão!conseguindo!avançar!como!gostaríamos?!
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SES! Santa! Catarina! –! Realizaram! Seminário! de! Educação! Permanente! em!

Saúde! e! sentem! necessidade! de! mensurar! o! impacto,! que! não! é! pouco,! das!

contribuições!das!Políticas!da!Educação!Permanente!em!Saúde!para!a!região.!

SES!Bahia!–!Experiência!de!residência!multiprofissional!R1,!R2!e!R3,!sendo!que!

o!R3!se!dedicou!à!gestão!do!Trabalho!e!da!Educação!na!Saúde.!Acham!que!não!

há!processo!de!formação!para!esta!área!e!reafirmam!a!necessidade!de!formação!

nesta! área.!O!grande!desafio! são! os! indicadores:! precisamos! saber! quantos! e!

quem!são!os!trabalhadores!que!estão!atuando!na!área!da!saúde.!

SES!Bahia!–Avaliação!do!impacto!das!ações!–!Sugestão!de!oficina!de!trabalho!

para! discussão! dos! indicadores,! muitos! estados! já! vêm! fazendo,! mas! outras!

pautas! não! tem! sido! implantadas,! como! avaliação! de! desempenho,!

dimensionamento! da! força! de! trabalho,! indicadores! que! sejam! específicos! de!

cada!estado!e!outros!mais!gerais.!

SES! Mato! Grosso! [! fragmentação! das! áreas! de! gestão! do! trabalho! e! da!

educação! na! saúde! nos! estados.! Os! indicadores! podem! contribuir! para! esta!

integração.! É! uma! forma! pragmática! de! mover! as! duas! áreas! para! o! mesmo!

foco.!O!Gestor!Estadual!tem!necessidade!de!dados!de!maneira!mais!robusta!na!

mão!dele!diariamente!e!precisamos!avançar!no!CONASS!com!esse!grupo!para!

discutirmos! isso! e! concorda! que! não! haja! necessidade! de!mais! um! Fórum! de!

discussão.!

SES!MG![!Gosta!da!ideia!de!oficina!trazida!pela!SES!Bahia.!Os!estados!que!já!

têm!algo!mais!avançado!poderiam!trazer!para!essa!oficina!para!conhecermos!e!

avançarmos! na! discussão,! qualificando! o! que! é! o! “realiza”! e! “não! realiza”.!

Importante! conhecer! os! indicadores! –! de! políticas! públicas! e! de! processo.!Em!

uma! oficina! certamente! não! esgotaremos,!mas! vai! ajudar! a! detalhar!melhor! o!

que!queremos.!

SES! Bahia! –! acha! importante! ter! CONASS! e! CONASEMS! participando! e!

também!o!MS!para!envolver!mais!pessoas.!Trazer!os!atores!para!participarem!!

desde!o! início.!Chama!a!atenção!ainda!para!a! importância!de!articular!as!duas!

áreas!nos!indicadores.!!

SES!BAHIA!–!Ideia!de!tirar!grupo!de!pessoas!para!planejar!a!oficina!e!produzir!

documento!base!da!oficina!para!iniciar!um!processo!de!acompanhamento.!Incluir!
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também! a! academia! para! colaborar! com! a! discussão! dos! serviços.! –! Propôs!

também! de! trazer! para! esta! oficina! atores! que! trabalham! diretamente! com! a!

gestão! de! recursos! humanos! (diretores),! dimensionamento,! alocação! de!

profissionais.!

SES! Tocantins! –Gosta! da! ideia! da! oficina,! mas! prefere! discutir! internamente!

inicialmente!na!Câmara!Técnica!e!depois!convidar!a!academia.! Inicialmente!os!

próprios!estados!se!conhecerem!melhor!e!em!segundo!momento!abrir!mais.!As!

agendas!são!difíceis,!mas!prefere!ser!mais!cautelosa.!

SES[MG!–!Propões!avaliar!a!pertinência!de!envolver!CONASEMS!neste!primeiro!

momento.! Talvez! seja! melhor! trabalhar! em! duas! etapas,! primeiro! somente! os!

estados!e!depois!envolver!outros!atores.!

SES[CE! –! A! questão! de! envolver! ou! não! o! CONASEMS! e! academia! juntos,!

estamos!tão!ansiosos!e!com!a!dificuldade!de!agenda,!acha!necessário!convidar!

academia,! talvez! seja! um! momento! de! comungar! experiências! municipais,!

estaduais,!com!experiências!já!mais!encaminhadas!que!um!grupo!analisaria.!

SES! Goiás! –Momento! de! identificação! do! que! temos! enquanto! produto.! Não!

temos! conhecimento! claro! do! que! está! acontecendo! no! nível! nacional,! nos!

diversos!estados,!especialmente!em!relação!aos!observatórios.!Acha!melhor!ser!

cauteloso! do! que! ir! para! uma! discussão! sem! saber! o! que! temos! nem! o! que!

queremos.!Podemos!acatar!a!proposta!de!destacar!um!grupo!para!a!discussão!e!

depois!então!ampliar.!

SES! Ceará! –! Acha! possível! trazermos! no! primeiro! momento! um! grupo! da!

academia!e!outros!atores.!

SES! Bahia! –! Marcar! momento! mais! interno,! nossa! reunião! mesmo,! com!

apresentação! de! experiências! dos! estados! e! todos! se! fortalecem,! e! nesse!

espaço!de! tempo!formam!um!grupo!de! trabalho,!que!pode!sair!daqui!hoje!para!

pensar!então!a!oficina.!

Como!encaminhamento!Gilson!Cantarino!propõe!criar!um!grupo!de!trabalho!para!

identificar!experiências!estaduais!a!serem!apresentadas!e!que!possam!contribuir!

com! a! discussão! e! depois! realizar! uma! oficina! promovida! pelo!

CONASS,,fortalecendo! a! nossa! Câmara! Técnica.! Nesta! oficina! seria!
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contemplada!a!participação!do!Conasens,!MS,!os!observatórios!de!RH!do!SUS!e!

a!academia!

Componentes! do!Grupo!de!Trabalho:!Bahia! (Bruno!Guimarães!e! Jose!Carlos),!

Mato!Grosso! (Maria!D.! F.! Bergamasco),!Minas!Gerais! (Aline! Branco!Macedo),!

Santa! Catarina! (Paulo! Orsini),! Goiás! (Meire! I.! Ribeiro! Soares),! Amazonas!

(Márcia!Giffoni),!Pará!(Sonia!Bahia).!

!

•! Aprofundamento!do!papel!da!gestão!do! trabalho!e!educação!na!saúde!
na!rede!de!atenção!à!saúde:!

O! CONASS! está! trabalhando! a! implantação! de! rede! com! o! fortalecimento! da!

atenção!primária.!O!trabalho!nas!SES!que!estão!construindo!as!redes!se!dá!a!partir!

da!rede!existente!no!seu!território!e!é!importante!identificar!como!a!área!da!Gestão!

do!Trabalho!e!da!Educação!na!saúde!nos!estados!está!integrando!–!ou!não!–!essa!

discussão!!e!de!que!forma!a!área!pode!contribuir!para!a!implantação!das!redes.!

SES!Bahia!–!A!oficina!de!discussão!dos!indicadores!vai!nos!ajudar!e!motivar!para!o!

trabalho!voltado!para!as!redes.!

SES!CE!–!Participação!em!todas!as!câmaras!técnicas![!precisamos!nos!apropriar!do!

QualiSUS! redes! pois! as! discussões! estão! avançando! e! nós! não! participamos! e!

ficamos!sabendo!depois.!

SES!RJ!–!Concorda!com!a!posição,!pois!no!evento!do!dia!27!e!28!no!qual!estiveram!

todas! as! câmaras! técnicas! presentes,! foram! apresentadas! a! Política! de! Atenção!

Primária!e!as!Redes!de!Atenção.!Naquela!oportunidade! todos!puderam!discutir!as!

políticas!apresentadas!pelo!MS!em!suas! câmaras! técnicas!e! saímos!daqui! com!o!

mesmo!entendimento.!Poderia!ser!pensada!uma! forma!de! fazermos! isso!de!modo!

mais! integrado,! pois! as! políticas! são! apresentadas! nas! câmaras! técnicas! em!

separado! e! muitas! vezes! no! estado! não! há! essa! possibilidade! de! envolvimento!

maior!da!área!da!gestão!do!trabalho!e!da!educação!na!saúde!em!todas!as!políticas!

nas!quais!está!ligada.!

SES!SC!–!a! implantação!de! redes!está!se!dando!sempre!convidando!a!educação!

em! saúde! e! são! intimados! a! participar,! mas! não! temos! participação! no! processo!

decisório!e!sim!na!“briga”.!
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SES!CE!–!duas!coisas!estão!acontecendo:!implantação!de!redes!e!o!qualiSUS!rede,!

que!fala!da!formação!de!gestores!para!atuação!em!redes.!!

SES!Bahia!–!Redes!como!integralidade!do!cuidado!e!como!a!gestão!do!trabalho!e!

da!educação!na!saúde!pode!se!inserir!nas!questões!maiores!da!gestão.!A!discussão!

interna!de!fortalecimento!da!área!se!dá!a!partir!da!inserção!da!gestão!do!trabalho!e!

da! educação! na! saúde! nos! espaços! de! gestão! e! de! decisão.! Conferências!

Municipais!que!trabalham!as!áreas!de!gestão!do!trabalho!e!da!educação!na!saúde.!

O! ator! da! gestão! do! trabalho! e! da! educação! na! saúde! tem!que! se! envolver! e! se!

fazer! presente.!A! rede! cegonha!quando! construída! na!Bahia! foi! junto! à! educação!

permanente.! Inserção! na! rede! cegonha,! no! decreto,! com! várias! reuniões,!

tensionamentos,! pactos,! junto! com! o!Cosems! e!CES.!O! documento! preliminar! de!

construção!da!rede!cegonha!na!Bahia!pode!contribuir!para!a!nossa!discussão!aqui!

na!câmara!técnica.!

!

•! Seminário!Regional!Pró!e!PetIsaúde!Sudeste!Regional!I!e!II!!
!SES!RJ[! foi! solicitado! ao!CONASS!que! os! estados! indicassem!a! participação! de!

representantes!das!CIES!nos!Seminários!Regionais!do!Pró[saúde!e!Pet[saúde.!Foi!

interessante! a! participação! nos! eventos! na! região! Metropolitana! I! e! na! Região!

Serrana! do! RJ.! Parece! que! vem! ao! encontro! da! solicitação! feita! na! reunião! da!

Câmara!Técnica!à!SGTES!quando!aqui!estiveram!a!respeito!da!maior!participação!

dos!estados!no!acompanhamento!do!Pró!e!Pet[saúde.!

Foi!sugerido!que!quando!do!processo!seletivo!dos!projetos,!fossem!!as!direções!de!

RH!dos!estados!!convidadas!a!compor!a!comissão!de!seleção!referente!aos!projetos!

de!seu!estado.!

!

•! III!Curso!Nacional!de!Qualificação!de!Gestores!do!SUS:!
SES! CE! –! boas! avaliações! pelos! estados,! muitos! trabalhadores! participando,! foi!

iniciado!por!região,!tem!um!bom!material!específico!para!o!curso.!Algumas!regiões!

estão!quase!concluindo!o! II!Curso,!mas!ainda!não! temos!garantia!de!continuidade!

da! terceira! versão.! Solicitar! pauta! para! posicionamento! do! CONASS! sobre! a!

continuidade! do! curso.! Houve! participação! do! CONASS! e! CONASEMS! desde! o!

início!do!Projeto.!



!
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SES!RJ![!apoio!à!continuidade!da!3ª.!Turma!do!Curso!de!Qualificação!de!gestores!

do!SUS.!Vem!sendo!pactuado!junto!ao!Cosems.!O!curso!foi!bem!aceito,!foram!feitas!

as!adequações!sugeridas!e!a!SES!apóia!a!continuidade!com!financiamento!pelo!MS.!

Também! se! manifestaram! favoravelmente! a! continuidade! do! curso! todos! os!

participantes!da!reunião,!com!avaliação!positiva!do!processo!em!seus!estados.!

!

•! Educação!Profissional!–!admissão!nos!cursos!técnicos!e!futura!inserção!
profissional!

SES!MS!–!os!cursos!profissionalizantes!são!realizados!por!profissionais!que!não!são!

concursados!para!tal.!Os!profissionais!se!formam!e!acabam!se!encaminhando!para!

a! rede! privada.! A! decisão!melhor! parece! ser! abertura! de! concurso! tendo! o! curso!

como!uma!etapa!após!o!concurso!para!efetivação!do!profissional!na!vaga.!Quanto!à!

necessidade! de! preenchimento! de! vagas! elas! serão! contempladas! e! os! cursos!

ocorrerem!de!forma!complementar!ao!curso.!Essa!demanda!partiu!do!Cosems!para!

a!SES!MS!

SES! MG! –! Acha! difícil! conseguir! acertar! as! agendas,! pois! precisamos! dos!

profissionais!e!geralmente!os!processos!de!concurso!são!mais!demorados.!

SES!CE!–!Pelo! interesse!do!grupo!e!pelas! intervenções!observamos!que!o!ponto!

precisa! ser! mais! discutido.! No! seu! estado! fizeram! concurso! e! utilizaram! o! curso!

posterior! como! forma! de! classificação,! fazendo! parte! das! etapas! do! processo!

seletivo,! sendo! a! 4ª.! Etapa! do! processo.! Precisa! ser! pensado! como! as!

competências! adquiridas! fazem! parte! da! formação! e! das! áreas! de! atuação! do!

profissional.!

SES!MG![!Lembra!que!outras!carreiras! já! fazem! isso!no!estado.!É!preciso!discutir!

como!fazer!dessa!forma!na!nossa!realidade.!

SES!PR!–!carreira!única!e!progressão!na!carreira,! já!existem!leis!nesse!sentido.!É!

feito!o!concurso!para!suprir!deficiência!de!profissional!que!não!tenha!no!mercado.!

SES!–!Bahia!–!É!preciso!aprofundar!que!profissional!precisamos!no!SUS,!o!que!é!

necessário!para!os!municípios!no!nível!técnico.!

SES!–!MT!–!preparar!capacitações!para!servidores!que!necessitamos!no!SUS,!mas!

preocupa!a!questão!da!legalidade,!se!não!estamos!inventando!um!cargo!novo.!Ex.!
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Agente!comunitário!de!saúde!que!agora!existe!a!proposta!de!técnico!e! tudo!o!que!

gera!essa!discussão.!!

SES! CE! [! Não! há! concordância! entre! os! estados,! mas! como! outras! questões!

realizamos!o!debate!e!vamos!avaliando!como!fazer,!!como!podemos!avançar.!

!

•! Serviço!Civil!Voluntário!
Durante! o! segundo! semestre! de! 2010! uma! comissão! tripartite! elaborou! uma!

proposta,! por! iniciativa! do! MS,! de! carreira! nacional! para! médico,! enfermeiro! e!

cirurgião[dentista.! O! profissional! seria! acompanhado! e! lotado! em! regiões!

desassistidas!ou!com!escassez!de!desses!profissionais.!A!atuação!seria!em!APS,!

iniciando! em! áreas! mais! longínquas! e! com! a! progressão! da! carreira! haveria!

mudança! de! região! para! as! ! mais! próximas! de! grandes! centros! e! no! topo! da!

carreira!exerceriam!o!papel!de!supervisores/consultores.!!

A!SGTES!está!apresentando!para!debates!uma!proposta!de!serviço!civil!voluntário!A!

mesma! está! voltada! à! atenção! primária! e! serão! criados! critérios! para! definir! os!

municípios! que! a! serem! contemplados.! Inicialmente! voltado! para! médicos! que!

receberiam!tutoria!presencial!e!a!distancia.!A!carga!horária!é!de!40h,!com!titulação!

de!especialista!pela!UNASUS.!Estão!sendo! feitas!gestões!com!a!CNRM!para!que!

esse! profissional! tenha! uma! pontuação! diferenciada! no! concurso! para! residentes,!

aumentando!dessa! forma!o!atrativo!por!essa!opção!de! trabalho.!Ainda!não!há!um!

documento!sobre!a!proposta!e!a!SGTES!está! confiante!que!esse!processo!possa!

dar!certo.!!

!
Encaminhamentos! Reunião! Câmara! Técnica! de! Gestão! do! Trabalho! e!
Educação!na!Saúde!I!29/08/!2011!
!

1.! PROGESUS:! Articular! com! o!Ministério! da! Saúde! a! continuidade! no!
investimento!na!formação!continuada!em!pós[técnico!e!pós[graduação.!

!

2.! PROGESUS:!não!utilizar!a!expressão!“qualificar!o!PROGESUS”!e!sim,!
“fortalecer!o!PROGESUS”.!

 



!
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3.! INDICADORES! DA! GESTÃO! DO! TRABALHO! E! EDUCAÇÃO:! A!
Câmara!Técnica!decidiu!por!realizar!uma!Oficina!para!a!construção!de!indicadores.!

Na!oficina,!a!ser!realizada!em!dezembro!de!2011,!haverá!a!participação!também!do!

CONASEMS,!MS!e!Instituições!de!Ensino/Observatórios.!

a.! Instituiu,! nesta! reunião,! Grupo! de! Trabalho! (Bahia,! Mato! Grosso,!

Minas!Gerais,!Santa!Catarina,!Goiás,!Amazonas,!Pará)!para!identificar!experiências!

nos!Estados!pertinentes!ao!tema!e!elaborar!proposta!da!Oficina.!O!produto!do!grupo!

será! apresentado! na! reunião! próxima! reunião! da! CT.! .! A! CT! recomenda! ao!

CONASS!o!financiamento!das!atividades!do!Grupo!(passagens,!diárias)x!

b.! Na! reunião! da! CTGTES,! seguinte! a! do! grupo! de! trabalho,! serão!

apresentadas! as! experiências! identificadas! pelo! grupo! e! validada! a! proposta! da!

Oficina!a!ser!realizada,!preferencialmente,!em!dezembro!de!2011.!

!

4.! REDES!DE!ATENÇÃO:!A!Câmara!Técnica!decidiu!por!realizar!reunião!
conjunta! com! a!CT! de!Atenção! à! Saúde,! preferencialmente,! junto! com! a! próxima!

reunião!da!CT.!O!objetivo!é!dar!subsídios!para!proposições!da! inserção!da!gestão!

do!trabalho!e!da!educação!na!saúde!nas!redes!de!atenção.!!
!
5.! PRO!SAUDE!E! PET! SAUDE:!Buscar! junto! a! SGTES! a! participação!

dos!Estados!na!seleção!dos!projetos.!
 
6.! III! CURSO! NACIONAL! DE! QUALIFICAÇÃO! DOS! GESTORES:!

Informar!a!presidente!do!CONASS!que!esta!CT!é!favorável!a!continuidade!do!Curso!

Nacional! de!Qualificação! dos!Gestores! do! SUS! e! sugerir! a! inclusão! de! pauta! na!

Assembleia! dos! Secretários.! Demandar! à! SGTES! a! continuidade! do! Curso! com!

financiamento!federal,!no!GT!da!CIT.!

!

OBSERVASUS! –!REDE!DE!OBSERVATORIOS!DE!RECURSOS!HUMANOS!EM!
SAÚDE!E!ATUAÇÃO!DE!FORMA! INTEGRADA!E!MATRICIAL!DA!GESTÃO!DO!
TRABALHO!COM!A!EDUCAÇÃO!NA!SAÚDE:!A!CT!concluiu!por!tratar!estes!temas!
em!reuniões!posteriores.!!
!

!


