FAQ - Perguntas Mais Frequentes
Quais são os pré-requisitos para a seleção dos trabalhos nas bancas das etapas
regional, central e final no dia da Mostra?

• O trabalho deve ter a APS como protagonista, estar relacionado ao princípio da equidade e deverá
ser inscrito como experiência do território do CS em questão.
• O trabalho deve fazer referência ao manejo do cuidado às populações mais vulneráveis;
• As experiências devem refletir processos de trabalhos em consonância com a temática e seus
subtemas, conforme contidos no Anexo 3 do Regulamento;
• Os trabalhos não precisam ser inéditos, mas devem ser considerados bem-sucedidos, no sentido
de contribuir para a promoção da equidade no SUS_BH e para a garantia do direito à saúde da
população, especialmente a mais vulnerável;
• Respeitar as regras estabelecidas no Regulamento.

O que significa o trabalho ter a “APS - Atenção Primária à Saúde” como protagonista?

É pela equipe de saúde da família, no centro de saúde, que ocorre a coordenação do cuidado e
o acompanhamento longitudinal do indivíduo, família ou grupo populacional. Por este motivo, é
necessário que algum trabalhador do centro de saúde participe do relato e autoria da experiência
do seu território.

O candidato poderá concorrer individualmente ou em grupo?

O candidato poderá concorrer, individualmente ou em grupo, até 05 autores no total, com apenas
um trabalho, no qual deverá constar a área temática a que se refere.

O trabalho deverá ter pelo menos um (01) dos autores lotado no centro de saúde?

Sim. Caso a inscrição seja individual, o autor deverá ser trabalhador do centro de saúde. Caso a
inscrição seja em grupo, deverá ter pelo menos, um trabalhador do centro de saúde envolvido na
autoria do trabalho, e assim, relatar como a experiência está vinculada à esta unidade.

Os gerentes podem inscrever trabalhos na Mostra como autores?

É vedada a inscrição neste concurso de Secretários Municipais, Secretários Adjuntos e correlatos, e
ocupantes de cargos em Comissão.

Após a inscrição realizada e trabalho já submetido é possível realizar alguma
retificação, seja no formulário da inscrição ou no conteúdo do trabalho?
Sim. A retificação da inscrição de um trabalho já submetido, poderá ser realizada apenas pelo autor
responsável. O autor deverá realizar um novo acesso ao link da ficha de inscrição, disponível na
página da Mostra SUS-BH e assinalar a opção “Retificadora“. O autor declara estar ciente que este
procedimento não irá gerar nova inscrição, mas substituirá a inscrição do trabalho anterior. O prazo
para retificação é até às 23:59 min do dia 08 de setembro de 2018, quando termina o período de
inscrições.
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O que é a Mostra SUS-BH – Promoção da Equidade: Cuidar de Quem Mais Precisa?

É uma avaliação e premiação de trabalhos apresentados por trabalhadores da rede própria do SUSBH, como objetivo incentivar a elaboração de trabalhos e divulgar as experiências exitosas realizadas
no SUS-BH voltadas ao manejo clínico/sócio-assistencial de populações vulneráveis, com vistas à
inclusão, apoio e/ou busca de superação, baseadas na equidade e intersetorialidade.

Quem pode participar?

Trabalhadores da rede própria do SUS-BH, porém o trabalho deve explicitar como a ação está
vinculada ao centro de saúde e a equipe de saúde de família enquanto coordenadora do cuidado
desta ação.

Quem não pode participar?

• Membros da Comissão Organizadora e Banca/Comissão Avaliadora;
• Servidores que tenham colaborado na elaboração do Regulamento e seus parentes consanguíneos
e afins até o terceiro grau inclusive;
•Secretários municipais e adjuntos e seus correlatos, Diretores Gerais e Vice-Diretores de
autarquias, presidentes e vice-presidentes de fundações e ocupantes de cargos em comissão.

O trabalho pode ter entre os autores trabalhadores que não trabalham na rede SUSBH?

Não. Os autores deverão ser trabalhadores da rede própria do SUS-BH. Caso a experiência tenha
sido realizada de maneira intersetorial, com o apoio de outras Secretarias da Prefeitura de BH, ou
ainda, com outros parceiros, os mesmos poderão ser mencionados no conteúdo do trabalho.

Quais são as etapas da Mostra?

Serão realizadas três etapas de realização da Mostra SUS-BH. A etapa regional acontecerá no
período de 10 a 26 de setembro de 2018, nas 9 (nove) Diretorias Regionais de Saúde (DRES), para a
seleção e avaliação inicial dos trabalhos inscritos, promovendo a seleção de 02 (dois) trabalhos que
serão remetidos pela Comissão Organizadora à Banca/Comissão Avaliadora para as demais etapas.
A etapa central será realizada no período de 27 de setembro a 09 de outubro no nível central da
Secretaria Municipal de Saúde para avaliação, pontuação e seleção dos trabalhos encaminhados
pelas DRES, seguindo os critérios estabelecidos.
A etapa final será realizada no dia da cerimônia pública de apresentação e premiação dos trabalhos
da Mostra SUS-BH, em 17 de outubro de 2018.

Como posso participar?

O candidato poderá concorrer, individualmente ou em grupo, até 05 autores no total, com apenas
um trabalho, no qual deverá constar a área temática a que se refere.

Qual o período de inscrição?

As inscrições para participação na Mostra SUS BH Promoção da Equidade serão realizadas a partir
das 08:00 horas do dia 29 de agosto de 2018 até às 23:59 min do dia 08 de setembro de 2018.
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Onde faço minha inscrição?

O cadastramento e o envio dos resumos dos trabalhos deverão ser realizados em formulário
eletrônico na internet no endereço eletrônico https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/saude/
mostrasusbh

O que é preciso para efetivar minha inscrição?

Para efetivar a inscrição no concurso, o(s) participantes(s) deve(m) fazer o cadastro no formulário
disponível online, preencher todos os campos e anexar o trabalho. No ato da inscrição, os
interessados deverão selecionar, na listagem, o link correspondente à DRES (Diretoria Regional de
Saúde), do Centro de Saúde onde a experiência do trabalho foi desenvolvida.

Por que não posso colocar o meu nome ou da equipe no detalhamento do projeto?

Esse procedimento tem como objetivo garantir a imparcialidade na avaliação dos trabalhos pela
Banca/Comissão Avaliadora.
Os projetos cadastrados, assim como todos os anexos que o compõem, deverão ser apresentados
sem nenhuma informação que identifique a autoria, seja no corpo, titulo ou nome do projeto, sob
pena de desclassificação em qualquer uma das fases do concurso.
Excetuando o campo reservado para identificação, qualquer tipo de identificação no corpo do
trabalho, no nome do arquivo ou no seu conteúdo, ou ainda, por conduta do autor ou equipe, que
possibilite a identificação do(s) autor(es) do trabalho apresentado.

Quais são as temáticas e subtemas da premiação?

O prêmio será realizado para única temática Promoção da Equidade e os subtemas estão relacionados
abaixo:
1. Manejo clínico sócio-assistencial;
2. Rede de Atenção Intrasetorial;
3. Participação da Comunidade na Saúde/Controle Social;
4. Rede de Atenção Intersetorial;
5. Vigilância em Saúde;
6. Promoção da Saúde;
7. Educação em Saúde.

Dentro das áreas temáticas, quais ações os projetos devem contemplar?
Manejo clínico-assistencial:

Gestão do Cuidado no Território; Gestão Clínica; Segurança do
Paciente; Práticas Baseadas em Evidência Científica; Cuidado
Centrado no Paciente; Fluxos e Protocolos Assistenciais;
Metodologias para o Cuidado.

Rede de Atenção Intrasetorial:

Humanização da Assistência; Mapeamento de Processos,
Fluxogramas, Formação de Rede, Geoprocessamento e
Georeferenciamento; Sistema de Referência e Contra-referência;
Política Pública;

Participação da Comunidade
na Saúde/Controle Social:

Rede de Apoio Comunitária; Contratualização;
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Rede de Atenção Intersetorial:

Gestão Compartilhada; Transversalidade; Manejo Sócioassistencial; Metodologia para o Cuidado Compartilhado;

Vigilância em Saúde:

Fatores Determinantes e Condicionantes do Processo SaúdeDoença; Monitoramento de Eventos e Agravos; Indicadores;
Sistema de Informação; Tecnologia da Informação

Promoção da Saúde:

Práticas Integrativas; Academia da Cidade; Prevenção de Violência; Legislação/Regulamentação;

Educação em Saúde:

Construções e Intervenções Junto à Comunidade, ou Grupos
Específicos Visando a Mudança de Comportamento para Hábitos
Saudáveis de Vida.

Posso apresentar mais de um projeto em subtemas diferentes?

Não. Cada candidato ou equipe poderá concorrer com apenas um projeto, no qual deverá constar a
área temática a que se refere.

Como os projetos devem ser apresentados?

Os projetos devem ser elaborados conforme as regras contidas no Regulamento da Mostra SUSBH Promoção da Equidade conforme publicado no DOM o Regulamento de Concurso Interno SMSA
nº001/2018.

O que deverá conter no conteúdo das 3 laudas do trabalho?

No ato da inscrição deverá ser encaminhado o trabalho, conforme o modelo contido no ANEXO
1, com até 03 (três) laudas, utilizando a fonte padrão Times New Roman tamanho 12, no campo
específico do formulário eletrônico, sendo vedada a inclusão de gráficos ou figuras, e deverá
conter: Título; Introdução; Finalidade da experiência; Dinâmica e estratégias dos procedimentos
usados; Indicadores/variáveis/coleta de dados; Observação/avaliação/monitoramento; Resultados
e impactos; Conclusões e referências bibliográficas (no mínimo 3 autores).

Como será feita a premiação?

Dos trabalhos que chegarem à etapa final, apresentados na cerimônia pública de apresentação da
Mostra SUS-BH, serão selecionados os 3 (três) que obtiverem as melhores notas, sendo classificados
em primeiro, segundo e terceiro lugares.

Quais os valores da premiação?

Para os trabalhos classificados, os valores são os seguintes:
I. Trabalho classificado em 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais);
II. Trabalho classificado em 2º lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
III. Trabalho classificado em 3º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais).			

Como serão avaliados os projetos?

Os trabalhos encaminhados e selecionados dentro dos critérios deste Regulamento, serão pontuados
por uma Banca de Avaliadores nas etapas regional, central e final. Todos usarão os critérios de
avaliação do resumo do trabalho, distribuídos no total de 80 pontos, a seguir.
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Critérios de avaliação do resumo do trabalho:
Critérios										Pontuação
Alinhamento as diretrizes do SUS em relação à equidade e integralidade

15

Ampliação do acesso ao usuário							

15

Manejo intersetorial									

15

Coordenação do Cuidado em rede							

15

Caráter Inovador									

10

Relevância e reprodutividade dos resultados					

10

Total											

80

As bancas avaliadoras deverão registrar as pontuações dadas aos resumos dos trabalhos, bem
como as observações e ponderações pertinentes quanto à perda de pontuação.
Critérios de avaliação da apresentação oral do trabalho:
Critérios										Pontuação
Uso do recurso didático (clareza, objetividade e Normas da ABNT)		

5

Apresentação (linguagem, interação com o público e uso tempo)		

5

Clareza da interface da experiência relatada com a coordenação do
cuidado pela APS e Rede SUS-BH							

5

Capacidade de síntese e do conteúdo dentro do tempo proposto 		

5

Total											

20

Pode haver desclassificação? Em que hipótese?

Sim. Serão desclassificados, em qualquer fase do concurso, os projetos que:
a. Deixarem de observar as disposições contidas no Regulamento;
b. Contenham qualquer tipo de identificação no corpo do projeto, no nome do arquivo ou no
seu conteúdo, ou ainda, por conduta do autor ou equipe, que possibilite a identificação do(s)
autor(es) do projeto apresentado;
c. Efetuarem sua inscrição inadequadamente.

Como será realizada a comunicação durante o concurso com os autores dos
trabalhos?
As comunicações oficiais entre a Comissão Organizadora e os candidatos inscritos serão feitas
unicamente por meio do e-mail informado no ato da inscrição. É de inteira responsabilidade do(s)
candidato(s) informar corretamente seu e-mail, e ainda verificá-lo com a frequência devida, para
que possa acompanhar, em tempo, todos os comunicados emitidos pela coordenação do concurso.
No caso de e-mails com anti-spam ativado, deverá ser verificada a lixeira, para certificar-se do
recebimento.
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Quando será a divulgação dos resultados parciais do concurso?

As Diretorias Regionais de Saúde divulgaram divulgarão as listagens contendo a classificação dos
trabalhos à Banca Central, até o dia 26/09/2018, em formato a ser definido e informado pela Comissão
Organizadora. O (s) autor (es) dos trabalhos selecionados na etapa regional serão previamente
comunicados.
A Comunicação dos trabalhos selecionados para apresentação na etapa final será no dia 10/10/18,
conforme formato a ser definido e informado pela Comissão Organizadora.

Como será a divulgação do resultado final do concurso?

A etapa final será realizada no dia da cerimônia pública de apresentação e premiação dos
trabalhos da Mostra SUS-BH, em 17 de outubro de 2018. Dos trabalhos que chegarem à etapa
final, apresentados na cerimônia pública de apresentação da Mostra SUS-BH, serão selecionados
os 3 (três) que obtiverem as melhores notas, sendo classificados em primeiro, segundo e terceiro
lugares.

O trabalho foi selecionado para a etapa final a ocorrer no dia 17/10/18, o que o autor
deverá providenciar?

Os autores dos (09) nove trabalhos selecionados para a etapa deverão obrigatoriamente entregar à
Comissão Organizadora no dia da Mostra SUS-BH, até às 8h30 do dia 17 de outubro de 2018:
Uma apresentação em formato Power Point em conformidade com o ANEXO 4 deste Regulamento.
Um banner, sendo a estrutura mínima em conformidade com o ANEXO 5 deste Regulamento,
confeccionado com impressão em lona de vinil tamanho 80 x 1,20m e o respectivo suporte para
exposição.
Os modelos citados acima, estão disponíveis para acesso e download na página da Saúde no portal
da PBH, https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/saude/mostrasusbh.

Os trabalhos classificados nas etapas regional, central ou final estarão disponíveis
para consultas?
Os trabalhos classificados de acordo com os critérios deste Regulamento, seja na etapa regional ou
central, passarão a integrar o acervo do SUS BH e poderão ser publicados e reproduzidos, no todo
ou em parte, independentemente de autorização do autor.

Todos os trabalhos classificados poderão ser expostos, veiculados e reproduzidos em programas,
eventos e outros meios de comunicação de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, sob qualquer forma, respeitado o conteúdo essencial do trabalho e
garantida a citação da fonte e identificação do(s) autor(es).

Como é dada a organização da Mostra SUS-BH?

A Comissão Organizadora está formalizada conforme publicado na Portaria SMSA/SUS-BH Nº
0284/2018.
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Onde posso obter mais informações?

Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas pelo telefone (31) 3277-8514 ou e-mail sens@pbh.gov.br,
ou ainda, os Núcleos de Educação Permanente - NEP das Regionais.
Acompanhe as publicações referentes à Mostra SUS-BH no Acontece Saúde na página da Mostra no
Portal PBH https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/saude/mostrasusbh.
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