
 

PROCESSO SELETIVO DE APOIADORES PARA COSEMS/AP 
 

EDITAL 001/2019 
 
  O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Amapá (COSEMS/AP) divulga 

a pré-seleção de candidatos através das normas que regerão o Processo Seletivo para a formação de 

BOLSISTAS que atuarão como APOIADORES do COSEMS/AP, visto a necessidade de substituição, 

realiza o processo seletivo para a função de apoiador técnico, tendo como principal objetivo o 

preenchimento das vagas de ingresso imediato. 

 
1. DOS OBJETIVOS DO PROJETO 
1.1 GERAL  

 
Realizar pré-seleção de candidatos para a função de apoiador no território do ESTADO DO AMAPÁ 
para vagas de provimento imediato e de cadastro reserva. 
 
1.2 ESPECÍFICOS: 

 
1.2.1 Formar integrantes de forma teórico-prática, para fortalecimento da Gestão Municipal do SUS por 
meio da Educação Permanente (EP); 
 
1.2.2 Constituir rede de fortalecimento da Gestão Municipal do SUS através das instâncias de 
representação municipal, especialmente o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado 
do Amapá – COSEMS/AP.  
 
2. DAS ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DO PROJETO 
2.1GERAIS 
 

a. Participar integralmente do(s) curso(s) e processos de formação, e realizar as atividades 

previstas em tempo oportuno; 

b. Acessar os espaços virtuais de aprendizagem e realizar as atividades previstas no decorrer 

dos cursos de formação; 

c. Participar dos momentos presenciais de aprendizagem do Projeto Formação Rede 

Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, nacionais e/ou estaduais, a 

serem informados com antecedência; 

d. Atuar na lógica da Educação Permanente, possibilitando aprendizagem significativa e 

cooperação horizontal no âmbito da gestão municipal de saúde; 

e. Elaborar as atividades crítico-reflexivas mensais a partir das ações propostas, apontando 

aspectos importantes para o andamento do Projeto no seu estado, bem como aspectos 

exitosos e ou que requeiram melhorias. 

 
2.2 DO APOIADOR COSEMS/AP 
 
  O Apoiador deverá se comprometer com as seguintes atividades de formação: 

 

a. Comparecer às reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Comissão Intergestores 

Regional (CIR), do COSEMS/AP e dos demais colegiados,  



 

b. a falta em 03 Reuniões consecutivas sem aviso prévio o apoiador será desligado da Bolsa; 

c. Acompanhar os momentos presenciais de agendas com a Coordenação do Apoio no 

COSEMS; 

d. Mobilizar os gestores municipais da Região de Saúde em torno da agenda interfederativa; 

e. Desenvolver capacidade de escuta ampliada para as questões da gestão e apoiar os 

Secretários Municipais de Saúde na busca de solução conjunta na Região de Saúde para os 

problemas do cotidiano; 

f. Reconhecer, na Região de Saúde, experiências de gestão e cooperar com as mesmas no 

sentido de potencializá-las, embasados pelas ferramentas aprendidas durante o processo de 

formação; 

g. Apoiar os gestores da Região de Saúde no cumprimento das agendas da gestão municipal e 

interfederativa (Plano de Saúde, Relatório de Gestão, PPA, LDO, LOA etc.); e 

h. Manter os Secretários da Região de Saúde informados sobre as Portarias, normas, projetos e 

financiamentos possíveis. 

i. Apresentar relatórios de Atividades no 26º (vigésimo sexto) dia de cada Mês. 

 
3. DO DESLIGAMENTO DA BOLSA: 
 

a. No caso da não realização das atividades de formação pela plataforma e entrega de relatórios 

mensais de atividades desenvolvidas pelo apoiador, o mesmo será advertido e na reincidência 

será efetivado o seu desligamento; 

b. Caso ocorra descumprimento grave, mediante avaliação da diretoria do COSEMS/AP, o 

bolsista poderá ter seu desligamento imediato, sendo que não haverá pagamento da bolsa 

referente ao mês do desligamento; 

b.1) Entende-se por descumprimento grave: o não comparecimento as atividades presenciais 

sem justificativa comprovada. 

b.2) descumprimento das normas referentes ao processo de formação descrito nesta Súmula, 

sem aviso prévio e comprovação do motivo. 

b.3) Por justificativas entende-se: acidente pessoal; doença pessoal com atestado médico, 

constando o CID do evento; doença em filhos menores de 15 anos com atestado médico, 

constando o CID do evento; morte na família (filhos, pais, irmãos, cônjuge) com declaração de 

óbito. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO  
 
4.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
  O COSEMS/AP apresenta as regras e fluxos pactuados do Processo Seletivo para todos os 
candidatos. 
 
5. DAS VAGAS 
 
O Projeto prevê 02 (duas) vagas de Apoiador(a) para o COSEMS/AP para ingresso imediato e 04 
(quatro) vagas para cadastro Reserva. 
 
 



 

6. DAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS 
 
6.1 GERAIS DO APOIADOR 
 

a. Conhecer a organização do SUS; 
b. Ter conhecimento sobre o Novo Modelo de Financiamento da APS; 
c. Ter domínio de informática e internet; 
d. Ter capacidade de acessar as informações sobre saúde disponibilizadas na internet, 

principalmente do Ministério da Saúde e CONASEMS e repassar aos Gestores. 
e. Ter capacidade de motivar os gestores municipais de saúde para o fortalecimento das Regiões 

de Saúde; 
f. Ter capacidade de identificar e reconhecer experiências potentes na Região de Saúde e de 

apoiá-las no sentido de dar visibilidade e de potencializá-las na Região; 
g. Ter capacidade de identificar e disponibilizar ferramentas e saberes que auxiliem a gestão do 

SUS no Município e no âmbito da Região de Saúde;  
h. Ter capacidade de realizar ações de forma cooperativa; 
i. Ter domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 
j. Ter capacidade de trabalho em equipe, na articulação e de aposta no diálogo social para 

mediar processos decisórios ou de resolução de problemas; 
k. Ter habilidade em processos de articulação e mobilização social; 
l. Ter capacidade de elaboração, sistematização e análise de estudos, notas, relatórios e 

materiais informativos; e 
m. Agir com determinação e segurança, gerando informações relevantes e precisas; 

 
7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA OS CANDIDATOS NA CONTRATAÇÃO: 
 

a. Curriculum Vitae; 
b. 01 Foto com fundo branco, em formato 5x7; 
c. Cópias de RG e de CPF ou de Carteira Nacional de Habilitação (CNH);  
d. Cópia e Original de documento comprobatório de conclusão de Curso de Graduação 

(licenciatura ou bacharelado); 
e. Cópia de certificado de conclusão de Curso de Especialização Lato Sensu e ou de diploma de 

Mestrado e/ou de Doutorado, ou de declaração de vínculo em Programa de Pós-Graduação;  
f. Apresentação de comprovante, no nome do candidato;  
g. Conta na Caixa econômica Federal; 

 
8. DA SELEÇÃO 
 
 O COSEMS/AP fará pré-seleção dos candidatos considerando:  
 

a. Avaliação curricular; 
b. Avaliação de Títulos, por meio dos documentos comprobatórios;  
c. Avaliação presencial na sede do COSEMS/AP para desenvolver as seguintes atividades: 

- Carta de Motivação do Cargo: Breve apresentação do perfil pessoal, do perfil profissional com 
ênfase a vaga pretendida, perspectiva futura da trajetória profissional e o que você entende por 
Apoio à Gestão? 

d. Responder atividades escrita elaborada com base no Programa Previne Brasil - portaria 
nº2.979 de 11 de Novembro de 2019 e um texto de 03 parágrafos Identificando nas Regiões de 
Saúde o cenário frente a Portaria. (será informado a região no momento da Avaliação). 
 



 

9. DA PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO: 
 
ITEM PONTOS: 
 

Especialização  0,5 

Mestrado 1 

Experiencia na Gestão  1,5 

Experiencia como apoiador institucional 2 

Avaliação presencial conforme item 8 (a. c) 5 

 
A. Entende-se por Educação Permanente toda atividade educacional ou não que possibilite 

aprendizagem a partir do trabalho, com o trabalho e para o trabalho. Exemplos: rodas de 
conversa, fóruns temáticos, reuniões colegiadas com o intuito de produzir reflexão e mudança 
no processo de trabalho, capacitações, cursos que utilizam metodologias ativas e dialogam 
com o cotidiano no sentido de produzir reflexão crítica e mudança. 

 
10 . CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 

CRONOGRAMA DATA 

1º Etapa: 
O candidato deverá enviar para o e-mail 
cosemsap@hotmail.com currículo e documentos que 
originarão pontos para contratação conforme item nº09, no 
item “assunto” escrever: SELEÇÃO PARA BOLSILSTAS 
APOIADORES COSEMS/AP 2020. 

 
17/02/2020 à 
21/02/2020 

2º Etapa: 
Aguardar e-mail da Instituição de Pré-Seleção onde passará 
para etapa de Avaliação presencial. 

27/02/2020 a 
28/02/2020 

3º Etapa: 
- Comparecer na Instituição para realização da Avaliação 
presencial sem consulta de recursos didáticos ou online, às 
14:30 horas conforme descrito no item nº08 deste edital. 
- A avaliação terá duração de 03 horas. 

 
 

28/02/2020 

4º Etapa: 
Será Divulgado no site do https://www.conasems.org.br/ os 
Nomes dos Selecionados que devem se apresentar no 
COSEMS/AP Rua Leopoldo Machado nº1614, Centro no 
Horário de 10:30hs Manhã com as devidas documentações 
Originais e cópias conforme item nº7 deste edital. 
 

 
 

04/03/2020 

 
 
11. OS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 
  Serão considerados critérios de exclusão do Processo Seletivo: 
 

a. Exercício de função como membro superior do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário 
(Classificação Brasileira de Ocupação –CBO nº 111);  

b. Exercício de cargo administrativo; 

mailto:cosemsap@hotmail.com
https://www.conasems.org.br/


 

c. Exercício de qualquer função que, em termos de carga horária, gere incompatibilidade com as 
atividades de formação propostas pelo COSEMS/AP que são 40 horas semanais ou mais que 
impossibilitem a participação do bolsista no processo de formação; 

 
12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

a. Será Divulgado na data dia 04/03/2020 no site do https://www.conasems.org.br/ os Nomes dos 
Selecionados que devem se apresentar no COSEMS/AP Rua Leopoldo Machado nº1614, 
Centro no Horário de 10:30hs Manhã com as devidas documentações Originais e cópias 
conforme item nº7 deste edital. 
 

13. DAS BOLSAS  
 
  A cada Apoiador será oferecida uma Bolsa de Formação, não configurando vínculo 
empregatício de qualquer natureza: 
 

a. Ao Apoiador será oferecido bolsa mensal, no valor bruto de R$ 1.500,00 (Hum mil e 
quinhentos reais) mensal, sobre a qual incidirá os tributos devidos. 
 

14. DAS DESPESAS 
 
  Serão custeadas pelo COSEMS/AP, as despesas com deslocamento (passagens 
aéreas/rodoviárias, hospedagem e alimentação) ao Apoiador, quando convocados para participação 
em eventos e encontros nacionais, bem como arcar com as demais despesas relativas à atuação do 
Apoiador no âmbito do Estado. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a. A realização da candidatura implica em irrestrita submissão do candidato a presente Súmula, e 
este declara, ao realizá-la, que atende todos os requisitos exigidos, responsabilizando-se pela 
veracidade das informações prestadas. 

b. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que 
verificada posteriormente, será excluído do Processo Seletivo ou da atividade durante a 
formação; 

c. Os casos omissos nesta Súmula serão resolvidos pelo Diretoria do COSEMS/AP. 
d. Ao ser selecionado, o candidato assume a disponibilidade de viagens para encontros estaduais 

e nacionais quando convocados. 
 
 

Macapá/AP, 17 Fevereiro de 2020. 
 

 

https://www.conasems.org.br/

