EDITAL – SELEÇÃO DE CANDIDATOS DO MUNICÍPIO DE PARINTINS PARA O PROJETO
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA E DA PRECEPTORIA NO
SUS (DGPSUS)

A Secretaria de Saúde do município de Parintins, em parceria com o Instituto de Ensino
e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP-HSL) e o Ministério da Saúde (MS), no uso de suas
atribuições, faz saber que será realizada seleção pública para o preenchimento das vagas para
o projeto de Desenvolvimento da Gestão de Programas de Residência e da Preceptoria no SUS
(DGPSUS), no ano de 2019, destinados a trabalhadores e profissionais de saúde brasileiros
graduados no Brasil, bem como brasileiros e estrangeiros portadores de diploma revalidado
por instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e servidores públicos do
sistema público de saúde exclusivamente deste município.
A parceriaentre o IEP-HSL e o MS tem por objetivo o fortalecimento do Sistema Único
de Saúde (SUS). Por sua vez, o DGPSUS visa apoiar e qualificar a gestão de programas de
residência e outras iniciativas educacionais e a preceptoria no SUS, incluindo a graduação e as
residências em saúde (médica, multiprofissional e uniprofissional).
O projeto está voltado aos profissionais inseridos no processo de ensino-trabalho em
saúde, no processo de expansão e qualificação dos programas de residência e na preceptoria
de residentes e de graduandos no SUS. Adicionalmente, conta com o apoio do Ministério da
Educação (MEC), Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e de instituições de ensino superior do País.

I. DAS ETAPAS DO PROCESSO

O processo de seleção será constituído pelas seguintes etapas, as quais estarão detalhadas
nas seções I.I, I.II e I.III:




Pré seleção (online);
Inscrição dos pré selecionados (online), entrevista e entrega de documentação
(presencial); e
Matrícula (presencial).

Cabe destacar que em todas as etapas do processo seletivo será considerado o seguinte
perfil:

Quadro 1: Perfil dos especializandos do curso PSUS, adaptado, Projeto DGPSUS 2019-2020

Eixo
Pré-requisito
Diretrizes gerais

Descrição
Ter formação de nível superior concluída
Ser servidor público do município
Composição de grupos formados por
profissionais que configurem:

Eixo

Capacidades desejáveis

Disponibilidade requerida

Área de atuação e/ou experiência

Descrição
 diversidade
de
núcleo
profissional/área de formação;
 diversidade de cenários de
atuação considerando o exercício
da preceptoria;
 compromisso
com
o
fortalecimento do SUS em suas
regiões; e
 motivação para participar de
processos
e
iniciativas
de
transformação da realidade.
 de comunicação e de trabalho em
equipe;
 de negociação e construção de
pactos de saúde;
 de articulação e mobilização de
coletivos, coordenação e gestão
de recursos;
 de liderança e protagonismo;
 de
resolubilidade,
responsabilização e construção de
vínculo com a população;
 afinidade
com
metodologias
ativas;
 atuação
em
processos
de
formação no seu espaço de
trabalho; e
 atuação em colegiados de gestão.
 para participação de todos os
encontros presenciais (conforme
cronograma) e de, no mínimo,
quatro horas semanais, para
estudos e pesquisas;
 competência
no
uso
computadores e recursos de
conectividade na Internet.
Profissionais dos serviços e/ou das
instituições de ensino com vinculação na
formação e desenvolvimento de pessoas
nos cenários do SUS

Por fim, é de responsabilidade exclusiva do candidato qualquer despesa para
deslocamento até o local de realização do processo seletivo.

I.I PRÉ SELEÇÃO

A etapa de pré-seleção será realizada por meio eletrônico, com apoio da ferramenta
Google Forms, no período de 11/03/2019 até às 23h59min (horário de Brasília)
dodia18/03/2019.Além de ler o Edital, aceitar às condições, atender ao perfil apresentado
anteriormente, os candidatos deverão preencher um formulário no link
https://goo.gl/forms/BfzocB9pbt9w9Cpw1, contendo as seguintes informações:








Nome completo.
Graduação (curso, instituição e data de conclusão).
Possui especialização(ões)? Se sim, quais(curso, instituição e data de
conclusão)?
Tipo de vínculo com o município.
Tempo de vínculo com o município.
Qual deve ser o perfil de formação de um profissional do Sistema Único de
Saúde (SUS)?
Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) na formação de um profissional de
saúde, no âmbito a atuação profissional?

Cabe destacar que é de responsabilidade exclusiva do candidato as informações
prestadas durante esta etapa. Além disso, o candidato que prestar informação falsa, inexata
ou que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste Edital, terá todo o seu processo
anulado, e perderá o direito à vaga, mesmo que tenha sido aprovado no processo.
Os 46 (quarenta e seis)candidatos pré selecionados receberão uma Carta Convite para
o processo seletivo com informação do link de acesso ao site de inscrição e detalhes sobre a
entrevista.
A
lista
dos
candidatos
pré
selecionados
será
publicada
em:www.parintins.am.gov.br.
Será admitido recurso quanto aos termos do edital e seus comunicados, bem como
dos resultados desta etapa do processo seletivo no prazo de até 48 horas após a publicação
deste ou até dois dias úteis após avisos ou publicações pertinentes ao processo seletivo. Os
recursos devem ser enviados para:smspin@parintinsnet.com.

I.II INSCRIÇÃO, ENTREVISTA E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

A etapa de inscrição será presencial, no município de Parintins, sendo que a inscrição
propriamente dita será realizada em site próprio, a ser indicado pelo IEP-HSL, e a entrevista
realizada por um ou mais representante(s) do IEP-HSL nosdias28/03/2019 a 29/03/2019.Nas
referidas datas também serão avaliados os seguintes documentos:




Documento de identificação com foto;
Diploma e Histórico de Graduação;
Memorial da trajetória (descrição crítico-reflexiva da trajetória profissional e
motivação para participação nesta iniciativa); e



Declaração de interesse e compromisso do candidato (compromisso como
todas as atividades durante todo o período previsto – até dezembro de 2020 e liberação formal do gestor local para mesmo período).

A divulgação do resultado será realizada em 16/04/2019 em site a ser indicado pelo
IEP-HSL e nos meios de comunicação local. Serão selecionados 20 (vinte) candidatos para o
Curso de Especialização em Curso de Especialização em Preceptoria no SUS (PSUS), a ser
realizado no município de Parintins, e 1 (um) candidato para o Curso de Aperfeiçoamento em
Gestão de Programas de Residência no SUS (GPRS), a ser realizado no município de São Paulo.
Além da divulgação, na mesma data está previsto o envio de mensagem eletrônica
individualizada para aprovados com orientações para abertura do curso, bem como os
procedimentos de matrícula. Após, o selecionado terá de 17/04/2019 a 19/04/2019 para
manifestação por e-mail do interesse em participar da iniciativa educacional.

I.IIIMATRÍCULA

A etapa de matrícula será presencial, no município de Parintins, nos dias 25/04/2019 e
26/04/2019. Nas referidas datas também serão avaliados os seguintes documentos (originais)
e recolhidas cópias:





Documento de identificação com foto;
Diploma e Histórico de Graduação;
Memorial da trajetória (descrição crítico-reflexiva da trajetória profissional e
motivação para participação nesta iniciativa); e
Declaração de interesse e compromisso do candidato (compromisso como
todas as atividades durante todo o período previsto – até dezembro de 2020 e liberação formal do gestor local para mesmo período).

O curso terá início em 15/05/2019 e possui de previsão de respeitar o seguinte
cronograma:

Quadro 2: Cronograma do curso

Data
15 a 17 maio 2019
12 a 14 junho
17 a 19 julho
14 a 16 agosto
11 a 13 setembro
16 a 18 outubro
12 a 14 ou 13 a 15 novembro
11 a 13 dezembro
22 a 24 janeiro de 2020
12 a 14 fevereiro
18 a 20 março

Atividade
Abertura e 1º Encontro
2º Encontro
3º Encontro
4º Encontro
5º Encontro
6º Encontro
7º Encontro
8º Encontro
9º Encontro
10º Encontro
11º Encontro

Data
15 a 17 abril

Atividade
12º Encontro e Entrega do Projeto de Intervenção

OBS: esse cronograma poderá sofrer ajuste.

Parintins, 11 de março de 2018.
Clerton Rodrigues Florencio
Secretário Municipal de Saúde

