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       A Gerência de Controle e Avaliação (Gecav), em 
parceria com a GGTRA, realizará seleção interna de 
profi ssionais para atuarem na Supervisão Hospitalar. O 
processo sele� vo é aberto a médicos e médicos cardio-
logistas efe� vos ou municipalizados da SMSA, exceto 
aos que atuam como generalistas no PSF. Também não 
se estende aos profi ssionais concursados do HMOB. 
São 6 vagas e carga horária de 20 horas. Até o dia 15/2, 
os interessados deverão levar a documentação ao Nú-
cleo de Acompanhamento Sócio-Funcional, 7º andar, 
Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

        O Centro Municipal de Alta Complexidade (GE-
CMAC), em parceria com a GGTRA, realizará seleção 
interna de profi ssionais para atuarem na Comissão 
Municipal de Oncologia. O processo sele� vo é aberto 
aos médicos efe� vos ou municipalizados da SMSA. Não 
se estende aos profi ssionais concursados do HMOB.  1 
vaga disponível e carga horária de 20 horas. Até o dia 
15/2, os interessados deverão levar a documentação 
ao Núcleo de Acompanhamento Sócio-Funcional, 7º 
andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Os editais com todas as informações estão disponíveis 
AQUI.

Compromisso com a consolidação 
de um SUS-BH cada dia melhor

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

Programa PET–Saúde 
Interprofissionalidade é lançado na SMSA

Cerca de 80 pessoas, entre professores, estudantes, di-
rigentes dos cursos da área de saúde da UFMG e técni-
cos e gestores da SMSA, se reuniram na sexta, 01/02, 
para iniciar as a� vidades do Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde (PET–Saúde), com o eixo te-
má� co da INTERPROFISSIONALIDADE. No encontro, re-
alizado no auditório da secretaria, houve debates sobre 
integração de ensino e serviço, desafi os na formação 
do estudante, promoção da saúde e controle social.

O PET é um programa dos Ministérios da Saúde e Educa-
ção des� nado a viabilizar o aperfeiçoamento e a espe-
cialização em serviço, bem como promover a iniciação 
ao trabalho e a vivência dos estudantes de graduação 
em saúde, de acordo com as necessidades do sistema 
público. Par� cipam desta edição 36 estudantes dos cur-
sos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Far-
mácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão de Serviços 
de Saúde, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e 
Terapia Ocupacional. O programa terá duração de dois 
anos. Durante esse tempo, os estudantes vão atuar em 
cinco projetos, supervisionados por Tutores (docentes) 
e Preceptores (profi ssionais da SMSA), em unidades de 
saúde de três regionais: Nordeste, Norte e Venda Nova.

Segundo Diego Pereira Silva, coordenador do projeto 
e do Núcleo de Integração Ensino Serviço da SMSA, 
as linhas de trabalho são voltadas para o atendimento 
das necessidades de saúde da população baseados nos 
levantamentos. Serão tratados temas como diabetes, 
saúde na escola e amamentação. “É uma oportunidade 
para envolver os futuros profi ssionais com o SUS e mos-
trar nossas polí� cas e diretrizes. E essa troca é o que 
qualifi ca – tanto para a formação desses alunos den-
tro da nossa realidade, quanto o fomento e o melhora-
mento do nosso processo de trabalho diante dessa pro-
ximidade com o universo acadêmico”, afi rmou Diego.

Férias regulamentares e licença prêmio

O Portal do Servidor reabrirá todos os meses para mar-
cação/alteração de férias regulamentares. A abertura 
seguirá o cronograma da folha de pagamentos, isto é, o 
servidor terá até o 5º dia ú� l do mês para realizar mar-
cação/alteração, e o gestor imediato poderá validar as 
demandas em aberto até o fechamento da folha. Nos 
demais dias do mês o sistema não permi� rá marcação, 
alteração ou validação de férias.
 
Mas, atenção! Os períodos de férias regulamentares 
não poderão ter início no mesmo mês em que ocorreu 
o agendamento/alteração. Portanto, a solicitação deve-
rá ser realizada, impreterivelmente, até o 5º dia ú� l do 
mês anterior ao período agendado, nos campos “Solici-
tar Férias” ou “Alterar Férias” no item “Minhas Férias “ 
do Portal do Servidor.
 
Para os servidores que ingressaram na PBH em 2018, a 
solicitação deverá ser feita diretamente no RH respec� vo:

   Servidores do SAMU e Nível Central da SMSA devem 
solicitar a marcação ou alteração de férias junto à 
GESPE-SA, por meio de requerimento, assinado pelo 
gestor imediato, a ser enviado pelo e-mail: rhsau-
de@pbh.gov.br, ou pessoalmente no 7º andar do 
Nível Central.

   Já os servidores das regionais, deverão encaminhar 
o requerimento para a GETED/Férias, e-mail: geted.
ferias@pbh.gov.br, ou pessoalmente na Central de 
Atendimento, Av. Augusto de Lima, 30, 1º andar.

 
A respeito das solicitações de licença prêmio, confor-
me previsto no Art. 3º, da Portaria SMSA/SUS/BH Nº 
0402/2018, a solicitação deve ser realizada somente 
uma vez ao ano. As licenças a serem usufruídas em 
2019 já foram planejadas em 2018. Para 2020, have-
rá novo cronograma de marcação, que será divulgado 
oportunamente.

Um exemplo de gestão par� cipa� va com profi ssionais 
da rede SUS-BH. Na quarta-feira, 30/01, o secretário 
Jackson Machado Pinto reiniciou uma programação de 
visitas às regionais para oferecer informações sobre os 
programas e inicia� vas implementados no SUS-BH. O en-
contro foi realizado na sede da Regional Leste, pois além 
das medidas macro, que envolvem toda a rede SUS, o se-
cretário também apresentou informações sobre providên-
cias já adotadas para atender às demandas do distrito.

A inicia� va é uma resposta às necessidades apresenta-
das no ano passado durante visitas feitas às regionais. A 
cada semana, o secretário Jackson Machado Pinto e equi-
pe vão visitar um distrito para trocar informações e prestar 
esclarecimentos. Na abordagem feita no ano passado, fo-
ram levantados 115 temas pelas regionais para que a atu-
al gestão apresentasse providências. O secretário mostrou 
um levantamento sobre essas demandas, sendo a maior 
parte delas, 22%, relacionadas a recursos humanos.

Todas as demandas apresentadas pelas regionais � veram 
encaminhamentos. Na apresentação, o secretário demons-
trou que 50% dos assuntos foram resolvidos pela área téc-
nica, 49% estão em andamento e apenas 1% ainda está 
sem solução. “São solicitações relacionadas à mudança de 
área � sica em que encontramos difi culdade para localizar 
terrenos, por exemplo”, explicou Jackson Machado Pinto.

Os trabalhadores da Regional Leste receberam infor-
mações sobre as demandas locais apresentadas, como 
a Central Única de Esterilização, a redução do tempo de 
contratação dos servidores, as obras e reformas. Eles 
também � veram oportunidade de perguntar e escla-
recer dúvidas. “Foi muito bom poder ouvir e também 
falar. Acho que essa reunião atendeu as nossas necessi-
dades”, contou a gerente do laboratório Leste/Nordes-
te, Ká� a Marques. Os profi ssionais levantaram ques-
tões sobre adoecimentos de servidores, programa de 
estágio, informações sobre obras. “Foi muito posi� vo 
essa aproximação com o nível central. Tudo muito per-
� nente. Gosto muito das inovações”, comentou a ge-
rente do Centro de Saúde Santa Inês, Eunice da Silveira.

Calendário de datas especiais em 2019

A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a 
Mesa Permanente de Negociação - MESUS-BH, esta-
beleceu o calendário dos dias que serão considerados 
datas especiais para fi ns do recebimento do abono pre-
visto na Lei 9.816/2010:

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
A publicação das datas especiais ocorrerá de forma uni-
fi cada em uma única portaria a ser editada pelo secre-
tário municipal de saúde. 
Já o horário de funcionamento de cada unidade, será 
objeto de portaria editada pelo secretário municipal 
próximo à cada data.

Novo SISREG agiliza marcação de 
consultas e exames na Rede SUS/BH

A par� r de 28/2, o gerenciamento de todo complexo 
regulatório para procedimentos e consultas especiali-
zadas na Rede SUS/BH será feito por um novo sistema, 
o SISREG-WEB. O sistema foi desenvolvido pela PRODA-
BEL, em parceria com a SMSA, para aprimorar o mode-
lo usando atualmente.

O novo so� ware regula os agendamentos de consul-
tas e exames, indo da rede básica à rede secundária, 
proporcionando a humanização dos serviços, um maior 
controle do fl uxo e a o� mização na u� lização dos re-
cursos.

A implantação do SISREG-WEB na Rede Própria será 
concluída no dia 28/02, data em que o SISREG original 
será desa� vado defi ni� vamente. Portanto, a par� r des-
ta data, todas as solicitações devem ser feitas exclusiva-
mente no SISREG-WEB que já está disponível em todas 
as unidades de saúde da SMSA desde novembro de 
2018, em concomitância com sistema original.
 
A par� r de maio/2019, o sistema desenvolvido pela 
PBH será disponibilizado para cerca de 600 municípios 
mineiros cadastrarem suas solicitações nas unidades da 
capital. A solicitação online subs� tuirá o agendamento 
por meio de videofonistas.

Exposição “A viagem nossa de cada dia” 
recebe novas obras

Telas, desenhos e estandartes produzidos pelos usuá-
rios do Centro de Convivência Barreiro estão em expo-
sição no espaço cultural do Terminal Rodoviário de Belo 
Horizonte. Os cerca de 40 trabalhos foram selecionados 
por uma curadora e abordam o tema “A viagem nos-
sa de cada dia”, com as chegadas e par� das, viagens, 
estradas e caminhos, encontros e desencontros que 
fazem parte da vida de todos nós. A exposição foi inau-
gurada em outubro de 2018, com as obras dos usuários 
das Regionais Oeste e Leste.

A exposição fi cará em cartaz até o dia 28/2. Pres� gie!

01/01/2019 CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL
05/03/2019 TERÇA-FEIRA CARNAVAL
19/04/2019 PAIXÃO DE CRISTO
01/05/2019 DIA DO TRABALHADOR
20/06/2019 CORPUS CHRISTI
28/10/2019 DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
15/11/2019 PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA
24/12/2019 VÉSPERA DE NATAL
25/12/2019 NATAL
31/12/2019 ANO NOVO

04/03/2019 CARNAVAL
18/04/2019 PAIXÃO DE CRISTO
21/06/2019 CORPUS CHRISTI
24/12/2019 VÉSPERA DE NATAL
31/12/2019 VÉSPERA DE ANO NOVO

DEMAIS UNIDADES ASSISTENCIAIS

A publicação das datas especiais ocorrerá de forma uni-
fi cada em uma única portaria a ser editada pelo secre-
tário municipal de saúde. 
Já o horário de funcionamento de cada unidade, será 
objeto de portaria editada pelo secretário municipal 
próximo à cada data.


