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1.3. Viabilizar o cadastramento, para os alunos dos cursos de graduação em
Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia do sistema federal de ensino, junto ao
Ministério da Saúde, para futuro compromisso suplementar de cobertura assistencial à
população no enfrentamento à COVID-19 no âmbito da Ação Estratégica "O Brasil Conta
Comigo".
1.4. Promover o encontro entre os estabelecimentos de saúde, demandantes
de serviços de saúde para cobertura assistencial à população em caráter excepcional e
temporário, com os alunos que se cadastrarem nesta Ação Estratégica "O Brasil Conta
Comigo", através de sistema eletrônico formatado em plataforma multilateral
"matchmaking".
1.5. Proporcionar um ambiente desburocratizado de operacionalização das
Ações Estratégicas de que trata este Edital para os participantes previstos nos arts. 2º e
5º da Portaria GM/MS nº 492, de 23 de março de 2020, com a racionalização de atos e
procedimentos, conforme dispõe a Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018.
2. DA ADESÃO
2.1. Do Procedimento de Adesão:
2.1.1. Estão aptos a aderirem à Ação Estratégica de que trata este Edital:
2.1.1.1 Os Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 3º da
Portaria GM/MS nº 492, de 23 de março de 2020, por representação dos Secretários de
Saúde.
2.1.1.2. Os hospitais filantrópicos, hospitais beneficentes e demais
estabelecimentos de saúde privados sem fins lucrativos, que prestem serviços no âmbito
do SUS, nos termos do art. 4º da Portaria GM/MS nº 492, de 23 de março de 2020, por
representação dos dirigentes.
2.1.2. A participação dos hospitais e institutos federais de saúde vinculados ao
Ministério da Saúde ou ao Ministério da Educação independem de adesão à esta Ação
Estratégica para consolidar a participação, por força do disposto no art. 5º da Portaria
GM/MS nº 492, de 23 de março de 2020, por representação dos dirigentes.
2.1.3. A adesão para a participação na Ação Estratégica de que trata este
Edital, no que se refere aos gestores dos entes e das instituições previstas nos itens
2.1.1.1. e 2.1.1.2, dar-se-á pelo acesso ao sistema "O Brasil Conta Comigo - Acadêmico"
- link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ . Após registro de senha, os gestores dos entes
e das instituições previstas nos itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2, preencherão o formulário "Ficha do
Gestor".
2.1.4. A participação na Ação Estratégica de que trata este Edital, no que se
refere aos gestores das instituições previstas no item 2.1.2, dar-se-á pelo acesso ao
sistema "O Brasil Conta Comigo - Acadêmico" - link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ .
Após registro de senha, os gestores das instituições previstas no item 2.1.2., preencherão
o formulário "Ficha do Gestor".
2.1.5. Do Preenchimento do Formulário "Ficha do Gestor":
2.1.5.1. Os gestores dos entes previstos no item 2.1.1.1. poderão indicar as
seguintes categorias de estabelecimentos de saúde, com o número do Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), para recebimento dos alunos previstos nos itens
3.2.1. e 3.2.2., na oportunidade de recrutamento:
2.1.5.1.1. Unidades da Atenção Primária à Saúde;
2.1.5.1.2. Unidade de Pronto Atendimento;
2.1.5.1.3. Estabelecimentos da Rede Hospitalar;
2.1.5.1.4. Estabelecimentos de Saúde voltados ao atendimento dos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas;
2.1.5.1.5. Estabelecimentos de Saúde das comunidades remanescentes de
quilombos;
2.1.5.1.6. Estabelecimentos de Saúde das comunidades ribeirinhas.
2.1.5.2. É facultado aos gestores dos entes previstos no item 2.1.1.1. proceder
alterações no formulário "Ficha do Gestor" no sistema "O Brasil Conta Comigo Acadêmico" - link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/, enquanto vigorar a declaração de
emergência em saúde pública no País.
2.1.5.2.1. Ao proceder a alteração, os gestores dos entes previstos no item
2.1.1.1. justificarão, mediante escolha de alternativas dispostas no formulário "Ficha do
Gestor", a supressão de estabelecimento de saúde outrora indicado.
2.1.5.3. Os gestores das instituições previstas nos itens 2.1.1.2. e 2.1.2.
indicarão seus respectivos estabelecimentos de saúde, com o número do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), para recebimento dos alunos previstos
nos itens 3.2.1. e 3.2.2., na oportunidade de recrutamento.
2.1.5.4. Os gestores dos entes previstos no item 2.1.1.1. indicarão os gestores
correspondentes aos estabelecimentos de saúde no formulário "Ficha do Gestor". Os
gestores indicados terão a denominação de "Gestor de Unidade de Saúde", para fins
deste Edital.
2.1.5.5. Os gestores das instituições previstas nos itens 2.1.1.2. e 2.1.2. terão
a denominação de "Gestor de Unidade de Saúde", para fins deste Edital.
2.1.6. O preenchimento do formulário "Ficha do Gestor" vale, para todos os
efeitos jurídicos, como forma expressa de concordância por parte dos gestores dos entes
e das entidades previstas nos itens 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.2., de todas as condições, normas
publicadas e exigências estabelecidas e previstas neste Edital.
2.1.7. O Ministério da Saúde considera, para todos os efeitos jurídicos, que os
gestores dos entes e instituições previstas nos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2 e 2.1.2, que tenham
realizado as operações de acesso e de preenchimento do formulário "Ficha do Gestor",
encontram-se em necessidade emergencial e suplementar de serviço de saúde para
cobertura assistencial à população em razão da COVID-19, no âmbito da Ação Estratégica
de que trata este Edital.
2.1.8. Reputa-se firmada a adesão para participação na Ação Estratégica de
que trata este Edital, no que se refere aos entes e às instituições previstas nos itens
2.1.1.1. e 2.1.1.2., com a mensagem de êxito no preenchimento do formulário "Ficha do
Gestor".
2.1.9. Reputa-se confirmada a participação na Ação Estratégica de que trata
este Edital, no que se refere às instituições previstas no item 2.1.2, com a mensagem de
êxito no preenchimento do formulário "Ficha do Gestor".
2.2. Do Procedimento de Habilitação:
2.2.1. Do Preenchimento do Formulário "Ficha do Gestor da Unidade":
2.2.1.1. O Gestor da Unidade de Saúde, nos termos dos itens 2.1.5.4. e
2.1.5.5., receberá correspondência eletrônica com as orientações para acesso ao sistema
"O Brasil Conta Comigo - Acadêmico" - link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ . Com o
acesso, o Gestor da Unidade de Saúde procederá ao preenchimento do formulário "Ficha
do Gestor da Unidade" indicando os profissionais de saúde nas áreas de Medicina,
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia que supervisionarão os alunos previstos nos itens
3.2.1. e 3.2.2., na oportunidade de recrutamento.
2.2.1.2. Os profissionais de saúde indicados, nos termos do item 2.2.1.1. terão
a denominação de "Supervisor", para fins deste Edital, e considerados "dirigentes" para o
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 4º da Portaria GM/MS nº 492 de 23
de março de 2020.
2.2.1.3. O preenchimento do formulário "Ficha do Gestor da Unidade" vale,
para todos os efeitos jurídicos, como forma expressa de concordância por parte do Gestor
da Unidade de Saúde, nos termos dos itens 2.1.5.4. e 2.1.5.5., de todas as condições,
normas e exigências estabelecidas e previstas neste Edital.
2.2.2. Do Preenchimento do Formulário "Ficha do Supervisor":
2.2.2.1. O Supervisor, nos termos do item 2.2.1.2., receberá correspondência
eletrônica com as orientações para acesso ao sistema "O Brasil Conta Comigo Acadêmico" - link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ . Com o acesso, o Supervisor
procederá ao preenchimento do formulário "Ficha do Supervisor" informando:
2.2.2.1.1. O turno em que exercerá suas atividades profissionais e de
supervisão no estabelecimento de saúde; e
2.2.2.1.2. O quantitativo de até 4 (quatro) alunos matriculados em curso de
graduação compatível com a sua categoria profissional.
2.2.2.2. O preenchimento do formulário "Ficha do Supervisor" vale, para todos
os efeitos jurídicos, como forma expressa de concordância por parte do Supervisor, nos
termos do item 2.2.1.2., de todas as condições, normas e exigências estabelecidas e
previstas neste Edital.
2.3. Não será exigida a apresentação de documentos para efeito de
preenchimento dos formulários "Ficha do Gestor", "Ficha do Gestor da Unidade" e "Ficha
do Supervisor".
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2.4. O preenchimento correto de dados e a veracidade das informações
prestadas são de responsabilidade exclusiva dos gestores dos entes e das instituições
previstas nos itens 2.1.1.1., 2.1.1.2. e 2.1.2., dos gestores das unidades de saúde previstos
nos itens 2.1.5.4. e 2.1.5.5., e dos supervisores previstos no item 2.2.1.2., observado o
disposto na segunda parte do § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 13.726, de 08 de outubro
de 2018.
2.5. Não é garantido, aos estabelecimentos de saúde indicados nos termos dos
itens 2.1.5.1. e 2.1.5.3., o atendimento da demanda por quantitativo de alunos conforme
item 2.2.2.1.2., mesmo se a oferta de alunos retratada no Cadastro de Alunos estiver apta
a atender a necessidade registrada no procedimento de habilitação.
3. DO CADASTRO DE ALUNOS
3.1. O cadastro de alunos é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futuro recrutamento, em que se registram os alunos
definidos nos incisos III e IV do art. 2º da Portaria GM/MS nº 492, de 23 de março de
2020, conforme as disposições contidas neste Edital.
3.2 Do Procedimento de Cadastramento:
3.2.1. Deverá efetuar o cadastramento para a Ação Estratégica de que trata
este Edital:
3.2.1.1. Aluno regularmente matriculado no 6º ano do curso de graduação de
Medicina do sistema federal de ensino;
3.2.1.2. Aluno regularmente matriculado no 5º ano do curso de graduação de
Medicina do sistema federal de ensino;
3.2.1.3. Aluno regularmente matriculado no último ano do curso de graduação
de Enfermagem do sistema federal de ensino;
3.2.1.4. Aluno regularmente matriculado no último ano do curso de graduação
de Farmácia do sistema federal de ensino;
3.2.1.5. Aluno regularmente matriculado no último ano do curso de graduação
de Fisioterapia do sistema federal de ensino;
3.2.2. Poderá efetuar o cadastramento para a Ação Estratégica de que trata
este Edital:
3.2.2.1. Aluno regularmente matriculado no 1º ao 4º ano do curso de
graduação de Medicina do sistema federal de ensino;
3.2.2.2. Aluno do sistema federal de ensino regularmente matriculado no
curso de graduação ou de Enfermagem, ou de Farmácia, ou de Fisioterapia, que não
preencha os requisitos do art. 1º da Portaria GM/MEC nº 356, de 20 de março de
2020.
3.2.3. O cadastramento para a Ação Estratégica de que trata este Edital, no
que se refere aos alunos previstos nos itens 3.2.1. e 3.2.2, dar-se-á com o preenchimento
do formulário "Ficha do Aluno", acessível no sistema "O Brasil Conta Comigo Acadêmico" - link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ .
3.2.4. Do Preenchimento do Formulário "Ficha do Aluno":
3.2.4.1. Compete aos Alunos previstos nos itens 3.2.1. e 3.2.2. informar:
3.2.4.1.1. Nome completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), E-mail, data de
nascimento, número de telefone celular;
3.2.4.1.2. Instituição ou Órgão de ensino superior integrante do sistema
federal de ensino em que está matriculado;
3.2.4.1.3. Ano em que se encontra cursando; e
3.2.4.1.4. Município para atuar, em caso de recrutamento.
3.2.4.2. Reputa-se confirmado o cadastramento para a Ação Estratégica de que
trata este Edital, no que se refere aos alunos previstos nos itens 3.2.1. e 3.2.2, com o
recebimento de correspondência eletrônica, atestando a aprovação do preenchimento do
formulário "Ficha do Aluno".
3.2.4.3. O cadastramento vale, para todos os efeitos jurídicos, como forma
expressa de concordância por parte do aluno, de todas as condições, normas e exigências
estabelecidas e previstas neste Edital.
3.2.4.4. O cadastramento não gera expectativa de direitos para o aluno
cadastrado, e não obriga o Ministério da Saúde a proceder ao recrutamento, contudo
condiciona o aluno ao compromisso de manter atualizado o seu cadastramento enquanto
vigorar a declaração de emergência em saúde pública no País.
4. DO SISTEMA "O BRASIL CONTA COMIGO - ACADÊMICO"
4.1. Os procedimentos de adesão, de habilitação e de cadastramento,
previstos respectivamente nos itens 2.1., 2.2. e 3.2., terão início com o acionamento do
sistema link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ , a partir das 11:00 horas o dia 02 de
abril de 2020 e perdurarão enquanto vigorar a declaração de emergência em saúde
pública no País.
4.2. A Ação Estratégica de que trata este Edital tem por característica a
prescindibilidade de programação de fases. Os procedimentos de adesão e cadastramento
poderão ser iniciados, concomitantemente, com o acionamento do sistema "O Brasil
Conta Comigo - Acadêmico" - link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ .
4.3. A coordenação para execução da Ação Estratégica de que trata este Edital
é de competência da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(SGTES/MS), nos termos do inciso II do Art. 19 da Portaria GM/MS nº 492, de 23 de
março de 2020.
4.4. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS)
não se reponsabiliza por adesões e respectivas habilitações, bem como cadastramentos
não finalizados por motivos de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão de dados, falta de energia
elétrica, assim como outros fatores de ordem técnica que impeçam a transferência de
dados.
5.DO RECRUTAMENTO
5.1. Consiste no procedimento de promoção do encontro da demanda por
serviços de saúde, além daqueles prestados pelos profissionais de saúde, com a oferta de
alunos previstos nos incisos III e IV do Art. 2º da Portaria GM/MS nº 492, de 23 de março
de 2020, no âmbito da Ação Estratégica que trata este Edital.
5.2. Do Procedimento de Recrutamento
5.2.1. Da notificação ao Aluno:
5.2.1.1. De acordo com a categoria profissional do supervisor e o quantitativo
de alunos indicados na "Ficha do Supervisor" prevista no item 2.2.2.1., o aluno, com o
perfil compatível, será notificado para se apresentar em até 48 (quarenta e oito) horas no
estabelecimento de saúde correspondente.
5.2.1.2. A notificação será através de correspondência eletrônica.
5.2.1.3. Transcorrendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
envio da notificação sem a confirmação, pelo supervisor, da apresentação no
estabelecimento de saúde a ser atendido, os efeitos da notificação decaem. Com a
decadência da notificação, o aluno permanecerá no Cadastro de Alunos estando sujeito a
eventual notificação.
5.2.1.4. Em atendimento às demandas registradas, oriundas do procedimento
de habilitação, o Ministério da Saúde, como medida de razoabilidade, priorizará em suas
notificações, os alunos que se encontrem nos estágios mais avançados dos cursos de
graduação de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia do sistema federal de
ensino, conforme previsto no item 3.2.1.
5.2.1.5. O procedimento de cadastramento estará acessível enquanto vigorar a
declaração de emergência em saúde pública no País, logo, para efeito de notificação dos
alunos cadastrados, o Ministério da Saúde observará data e hora de conclusão do
cadastramento.
5.2.1.5.1. A data e a hora da última atualização no preenchimento da "Ficha
do Aluno" serão consideradas, para efeito de notificação, como as de conclusão do
cadastramento.
5.2.2. Da Notificação ao Supervisor:
5.2.2.1. O Supervisor será notificado acerca dos alunos destacados para
apresentação no correspondente estabelecimento de saúde.
5.2.2.2. A notificação será através de correspondência eletrônica.
5.2.2.3. A ativação da atuação do Supervisor se dará com a confirmação no
Sistema "O Brasil Conta Comigo - Acadêmico" - link http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/
, em até 72 (setenta e duas) horas, do recebimento do(s) aluno(s) que se apresentar(em)
no estabelecimento de saúde em até 48 (quarenta e oito) horas da notificação de que
trata o item 5.2.1.3.
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