INFORME GT-RH/CIT
PROGESUS

O Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do trabalho e da Educação no
SUS (ProgeSUS), criado pela Portaria 2.261/2006 tem o propósito de criar, modernizar
e (ou) fortalecer os setores responsáveis pela força de trabalho do SUS nas Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde. Seus componentes são:
a) Cooperação financeira para modernização do setor;
b) Desenvolvimento de ações de capacitação para dirigentes e equipes do setor nas
Secretarias de Saúde de Estados e Municípios; e,
c) Desenvolvimento e oferta de ferramentas da informação específicas para a
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Informes sobre o andamento atual do ProgeSUS.
1) Com as alterações à Portaria/GM Nº. 2.261/2006 – pactuadas na CIT – que
facilitaram a adesão ao Programa, de dezembro/2009 à fev/2010 foram
aprovados cerca de 250 novos projetos apresentados por municípios de menor
porte. O financiamento correspondente será de R$1.250.000,00.
2) Existe a perspectiva de serem homologados novos 150 projetos ainda no 1º
semestre do ano corrente.
3) As ações de capacitação se darão sob forma de realização de cursos estaduais de
Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Está
planejada a realização de 10 destes cursos ainda em 2010. Também em 2010
pretende-se iniciar 2 cursos de Mestrado Profissional nesta área, um com
edital previsto para o mês de março e outro em setembro. Serão realizados 2
cursos de atualização (1 de capacitação na elaboração de PCCS e 1 sobre
legislação e Gestão do Trabalho e da Educação), sua previsão de realização é
para o mês de maio/2010.
4) O MS concluiu (ao final de 2009) o desenvolvimento de sistema gerencial para a
gestão do trabalho e da educação na saúde (SisTrabalhoSUS). O objetivo é o
oferecimento e disseminação da adoção da ferramenta a todas as Secretarias de
Saúde. Foram realizados, em 2009, 5 cursos de capacitação (atualização) na
implantação e operação do referido sistema; em 2010 serão cumpridos cursos
congêneres nos demais estados da Federação. Nesta semana (01 a 05 de
março/2010) está em andamento a formação de instrutores/coordenadores
estaduais que serão os multiplicadores do conhecimento acerca da citada
ferramenta. As SES indicaram técnicos a serem preparados para o
acompanhamento e apoio à adoção do sistema pelas secretarias municipais de
saúde.
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