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Primeiro edital: Setembro 2013  (Convênio com Secretaria 
Estadual de Saúde de Alagoas) 

 

 

Resgate Histórico 

 Contratação de 5 apoiadores regionais (1 apoiador para 2 regiões); 
 Vínculo trabalhista- prestação de serviço por tempo determinado; 
 
 Principais dificuldades enfrentadas:  
 Precarização dos vínculos trabalhistas; 
 Deficiência nas condições de trabalho (estrutura física, meios de comunicação, 

transporte, etc); 
 Processo de trabalho (falta de comunicação entre a equipe, frágil vinculação com a 

diretoria,  não existia dedicação em tempo integral);  
 

 Este modelo permaneceu por 10 meses ! 



 
 2014  

 

 

Resgate Histórico 

 Contratação de 2 novos apoiadores regionais para atender as demandas do 
Cosems (totalizando 5 apoiadores) 

 
 Situação vivenciada:  
 Precarização dos vínculos trabalhistas; 
 Melhoria das condições de trabalho (estrutura física, meios de comunicação, 

transporte, ergonomia); 
 Processo de trabalho (não existia dedicação em tempo integral, não existia 

Educação Permanente, Limitada troca de informações técnicas)  
 

 Consequências: Enfrentamento de processos trabalhistas. 



PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE APOIADOR TÉCNICO PARA 
COMPOR A EQUIPE DO COSEMS/AL 

 
2016 

Novo formatação para o projeto de apoiador 
 regional em Alagoas 

 



Etapas do Processo Seletivo 
 

 

1. Análise de currículos: 22 a 26 de Fevereiro de 2016 

Etapa eliminatória: 290 Inscritos  

2. Entrevistas: 29 de Fevereiro de 2016 - Etapa Classificatória. 

3. O Processo Seletivo foi realizado por Comissão Organizadora 
composta por membros da Diretoria Executiva do COSEMS/AL 
com plenos poderes para a seleção, através da análise curricular 
e entrevistas. 

 16 Entrevistados  

 



Ficha de Avaliação Processo Seletivo Profissional da  
Saúde Para Cargo de Assessor Técnico do COSEMS/AL 



 
  
 

Avanços  

 Contratação de 5 apoiadores regionais (1 apoiador para 2 regiões); 

 Vínculo formal – CLT; 

 Ampliação da resolutividade técnica do COSEMS; 

 Participação efetiva nos diversos espaços de discussões sobre as políticas 

públicas de saúde; 

 Educação Permanente entre a equipe; 

 Investimento (Física, humana, mobiliário e equipamentos). 

 



Estrutura física atual 

Sede própria  

Carro c/ Motorista  

Celular com conectividade  

Sala de apoio técnico com: 

Computadores; 

Impressoras; 

Espaço para reunião e 
acolhimento de gestores e 
técnicos municipais; 

Material de consulta; 

Internet local; 

Mini auditório (40 pessoas)  

 



Estrutura Física 



Papel do Apoiador Técnico Regional 

1. INSTRUMENTALIZAR 
GESTORES E TÉCNICOS 

MUNICIPAIS PARA 
DISCUSSÕES E TOMADA  

DE DECISÃO 

1.1 Construir notas técnicas  
1.2 Realizar análise crítica das portarias  
1.3 Orientar aos técnicos e gestores dos municípios quanto a definição da 
forma de distribuição e operacionalização dos recursos da PPI 
1.4 realizar eventos relacionados as áreas estratégicas da gestão  
1.5 Participar ativamente dos grupos regionais para troca das informações e 
divulgação de relatórios e outros documentos técnicos 

1.6 Acompanhar os prazos para envio de informações nos SIS 

1.7 Acompanhar o cumprimento de metas e indicadores regionais  

1.8 Realizar escuta ampliada para as questões da gestão e apoiar os secretários 
na busca de solução para os problemas do cotidiano 
1.9 Apoiar os gestores da região de saúde no cumprimento das agendas 
obrigatórias  
1.10 Manter os secretários da região de saúde informados sobre as portarias, 
normas, projetos e financiamento possíveis 

1.11 Atender as demandas dos órgãos fiscalizadores  

1.12 Realizar Visita técnica aos municípios  

1.13 Estimular gestores e técnicos para divulgação das atividades 
desenvolvidas 



Papel do Apoiador Técnico Regional 

2. Fortalecer as 
comissões 

intergestores 

2.1 Reforçar/estimular a participação dos gestões nas comissões 
intergestores para discussão de temas de interesse regional 

2.2 Participar ativamente das reuniões de CIR e CIB 

2.3 Participar da construção do cronograma e  pautas das CIR 

2.5 Prestar apoio técnico ao coordenador de CIR  

2.6 Acompanhar as reuniões da CIT 



Papel do Apoiador Técnico Regional 

3. Fomentar Educação 
Permanente em Saúde 

3.1 Participação de no mínimo 1 evento/ano para qualificação 
profissional da equipe técnica do COSEMS 

3.2 Acompanhar os membros da diretoria em reuniões técnicas politicas 
e administrativas. 

3.3 Representar o COSEMS em comissões e eventos técnicos 
local/nacional 

3.4 Realizar reuniões avaliativas do processo de trabalho dos apoiadores 
técnicos do Cosems 

3.5 Acompanhar os momentos presenciais das capacitações e agendas 
com a coordenações estaduais  



Atividades desenvolvidas  

 

Participação nas Comissões Intergestores  



Atividades desenvolvidas  

Redes de Atenção à Saúde 

Rede de Cuidados à Pessoas com 
Deficiência 

Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências Rede de Atenção Psicossocial 

Redes de Atenção a Saúde 

Rede de Crônicas 



Atividades desenvolvidas  

 

Participação em Grupos Técnicos e Comissões 

Sala Estadual de Combate ao 
Aedes 

Comitê da Saúde da Pop. 
LGBT 

Mediador Curso 
GEPPRAU/PROADI-SUS 

Mediador Curso 
GEPPRAU/PROADI-SUS 

Comissão de Farmácia e 
Terapêutica Estadual 

Comissão Estadual do 
Programa Mais Médicos e 

PROVAB  



Atividades desenvolvidas  

Apoio aos municípios  



Atividades desenvolvidas  
Organização de Eventos  

Seminário sobre Encerramento 
de Gestão  com TCE 

Acolhimento de Gestores 2017  



Atividades desenvolvidas  
Participação em Eventos  



Reuniões de Planejamento Estratégico  
do Cosems/AL 



Participação em Grupos  
Técnicos e Comissões 

Comitê da Saúde da População LGBT; 

Comitê da Saúde da População Negra e Quilombola; 

Grupo condutor das Redes de Atenção à Saúde;  

Grupo condutor da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas; 

Grupo condutor da Rede Cegonha; 

Grupo condutor da Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências; 

Grupo condutor da Rede de Atenção Psicossocial; 

Núcleo de Saúde Mental  - Uncisal; 

Comissão de Farmácia e Terapêutica Estadual; 

Núcleo Estadual de Economia da Saúde (NEASIOPS); 



Participação em Grupos  
Técnicos e Comissões 

Grupo condutor da Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência; 

  Comissão Estadual de Integração Ensino – Serviço/CIES-ESTADUAL; 

Grupo de Trabalho – PMAQ; 

Comissão Estadual do Programa Mais Médicos e PROVAB – CCE; 

Comitê de Estudo de Prevenção de Morte Materna e Infantil do Estado de 
Alagoas; 

Comissão Estadual de Residências;  

Comitê Técnico da População Privada de Liberdade; 

Comitê Gestor de Fitoterapia e Plantas Medicinais de Alagoas. 

Participação como mediadores no Projeto de Gestão para Educação 
Permanente para profissionais da Rede de Atenção as Urgências-
GEPPRAU/PROADI-SUS. 
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Obrigada! 

Fone: 82 3326-5859  

cosemsalagoas@gmail.com 

mailto:cosemsalagoas@gmail.com

