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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Há um ano lançou-se a Revista de Saúde Pública de
Florianópolis, com objetivo de estimular a produção
de conhecimento científico, permitindo a
legitimação e compartilhamento das experiências
exitosas desenvolvidas pelos profissionais e equipes
de Florianópolis. Durante este primeiro ano muitos
desafios foram surgindo e foi possível, em parceria
com a Universidade Estadual de Santa Catarina,
estruturar fluxos de submissão e publicação de
artigos, fortalecer a equipe editorial e ampliar as
estratégias de publicidade e divulgação.

Em dezembro de 2014 será lançada a segunda
edição, com artigos que refletem iniciativas locais
de trabalhadores do SUS de Florianópolis ou, ainda,
trabalhos em parceria com instituições de ensino.
Não percam a produção científica desenvolvida em
nossa rede!

A SMS está inovando na criação do próprio Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde da Família, em
parceria com a UDESC, com bolsas de residentes financiadas
pelo Ministério da Saúde. O objetivo é formar profissionais
de saúde, por meio da educação em serviço, para o
desempenho de atividades no SUS, tendo por base o modelo
de atenção proposto pela Estratégia Saúde da Família.

O Programa será desenvolvido alinhado à Residência Médica e, nos próximos
meses, deverão ser construídos os critérios para a seleção de unidades de
saúde e preceptores. A abertura do edital para seleção de residentes está
prevista para dezembro. Fique atento!
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ENCONTRO DE NOVOS TRABALHADORES 
NAS DEPENDÊNCIAS  DA SMS

Desde o mês de julho vem ocorrendo,
no auditório da SMS, reuniões para
recepcionar os novos profissionais do
quadro funcional da SMS.

Nos encontros são repassadas
informações sobre a o Modelo de
Atenção da SMS, Estrutura da PMF,
Informações Funcionais, Avaliação de
Desempenho Profissional (Estágio
Probatório), Previdência, entre outras.

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/

APRESENTAÇÃO NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

A Assessoria em Gestão de Pessoas
apresentou a nova estrutura
interna e as respectivas ações
desenvolvidas pelos 3 setores:
Gestão do Trabalho, Educação em
Saúde e Saúde do Trabalhador da
SMS.

Mais informações sobre as ações
desenvolvidas podem ser
encontradas no site:

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/
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