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Assunto: Recursos humanos para a área de Urgência e Emergência 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

1 - Considerando que os concursos públicos para médicos provavelmente não suprirão as 

vagas das unidades de urgência e emergência, nem da rede básica, e que o último concurso 

teve pequena adesão, e aprovação inferior a necessidade atual; 

 

2 – Considerando a grande rotatividade de profissionais da rede de Urgência e emergência; 

 

3– Considerando o déficit de 115 médicos, somente para os Pronto Atendimentos e SAMU; 

 

4 – Considerando o encerramento do Convênio  de Assistência Geral à Saúde com o 

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, e a perda da flexibilidade e agilidade de contratação 

de profissionais, que a U/E necessita; 

 

5 – Considerando a necessidade imediata de estratégias para suprir esta demanda, com 

vistas ao não agravamento da crise na assistência; 

 

6 – Considerando que os últimos editais publicados para contratação de profissionais de 

apoio técnico, para a área de Urgência e a Atenção Básica serão homologados em setembro, 

para contratação somente no próximo ano; 

 

7- Considerando-se que a Atenção Básica também é porta de entrada para casos de 

urgência, 

 

Criou-se na Secretaria Municipal de Saúde uma comissão para discutir e apontar propostas 

e alternativas, para a viabilização de contratação destes profissionais, dentro de uma 

perspectiva legal, com a rapidez exigida, e com a anuência do Conselho Municipal de 

Saúde. 



 

A comissão, cujos membros são técnicos da Secretaria Municipal de Saúde que subscrevem 

esse documento, após algumas reuniões onde analisaram a situação tanto do ponto de vista 

da necessidade da continuação de prestação de assistência à saúde da população, quanto da 

necessidade de termos alternativas que sejam juridicamente legais, propõe:  

 

 

1- Processo seletivo público para contratação de médicos em caráter de urgência, 

autorizado pela legislação vigente; 

2- Que os profissionais contratados pelo Cândido Ferreira e não contemplados pelo 

concurso, sejam mantidos no seu local de trabalho, através de uma prorrogação do 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), até que sejam substituídos pelos 

profissionais concursados. 

 

       

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão: 

1- Marcia Castagna Molina 

2- Sergio Luis da Costa Dias 

3- Rosemary de Castro Barreto 

4- Adilson Rocha Campos 

5- Rubem Borges Fialho Junior 

6- Roberto Mardem Soares Farias 

7-Denise Vieira Antunes Amaral 

8-Marilene Wagner 

 

 

                                       

                                          

                                                                   

                                                       

 

 

 

                         

         

 

 

Exmo. Srs. Conselheiros Municipais de Saúde. 

 

 

 


