Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Memorando n.º 114/2014

Favor divulgar a todas as unidades/servidores da SMS
De: Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Para: Distritos de Saúde / Unidades de Saúde / Área Central da Secretaria de Saúde
Data: 02/12/2014

Ref.: Processo Seletivo Interno para Co-Gestão do Pronto Atendimento –
Campo Grande
Requisito para participação:
 Ser servidor estatutário da Secretaria Municipal de Saúde há no mínimo dois anos;
 Ser ocupante de cargo de nível universitário da área de Saúde Pública;
 Estar há pelo menos 01 ano no mesmo serviço de saúde;
 Ter disponibilidade para jornada de 36 horas semanais;
 Não estar respondendo a processos administrativos;
 Não estar com processo de saúde ou limitação de função.
Habilidades/Conhecimentos desejados:
- Atuação em serviço de Urgência e Emergência;
- Vivência de gestão colegiada de serviços de saúde;
- Curso de gestão ligado à saúde (especializações em saúde pública, urgência e
emergência , e outros que possam auxiliar no processo de gestão);
- Habilidade em gestão de conflitos;
- Facilidade no manejo de siatemas importantes no processo de gestão da saúde
(SISNOV, RAAT, CROSS, Vigilância em saúde, CNES, CMES, FPO, DATASUS);
- Liderança, Dinamismo, Iniciativa;
- Participação ativa, sem desabonos, no processo de trabalho da atual unidade.
Os interessados deverão enviar e-mail de 02/12/2014 a 09/12/2014 para
saude.desenvolvimentorh@campinas.sp.gov.br com a ficha de inscrição (anexa) preenchida
e cópia do Curriculum Vitae contendo:
- Identificação
- Formação profissional
- Qualificação profissional na área de Saúde Pública e de Gestão
- Experiências profissionais em gestão e na Urgência e Emergência
Etapas do processo:
- Análise de currículo.
- Avaliação individual, no dia 11/12/2014 no período da manhã, horário a ser
agendado posteriormente, na sala 22 do CETS, à Avenida Aquidabã,505.

Atenciosamente,

Agnaldo Ribeiro de Queiroz
Diretor de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

