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Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde
  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2020/DEGTS/SGTES/MS                                        

Brasília, 29 de abril de 2020.
  
Ao Senhor
SILVIO JOSÉ CECCHI
Presidente do Conselho Federal de Biomedicina
SCS - Quadra 07 - Edi�cio Torre do Pá�o Brasil, Bloco A - nº 100, Salas 806/808 - Asa Sul -
Brasília-DF - CEP: 70307-901.
c�m@c�iomedicina.org.br/ danyele.barbosa@c�m.gov.br

  

 

Assunto: Contratação temporária de profissionais de saúde para atuação durante a pandemia de
COVID-19.

 

 

Senhor Presidente,
 

1. Diante do cenário atual da Emergência de Saúde Pública traz a infecção humana
ocasionada pelo novo coronavírus e a situação de calamidade trazida em alguns estados e municípios da
Federação, com o crescimento exponencial do número de internações de cidadãos comprometendo a
estrutura da rede pública nesses territórios, levando próximo do colapso.

2. Nesse panorama mencionado, faz-se necessária a adoção de estratégias, em caráter
emergencial, voltadas ao recrutamento de profissionais de saúde inscritos nos quadros dos respec�vos
Conselhos, cadastrados na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde” e
capacitados nos protocolos oficiais de enfrentamento à COVID-19.

3. O recrutamento dos profissionais de saúde será por intermédio de contrato temporário,
excepcional de interesse público, nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, configura
medida de urgência no enfrentamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atuarão no
enfrentamento do novo coronavírus.

4. Para maiores detalhes, encaminha-se, em anexo o Manual com orientações e detalhes dos
procedimentos da atuação dos profissionais de saúde (0014638926).

5. Certo de poder contar com a colaboração desse Conselho, agradecemos antecipadamente
a atenção a esta demanda e nos colocamos à disposição para dirimir possíveis dúvidas.

                     

   Atenciosamente,

 

ALESSANDRO GLAUCO DOS ANJOS DE VASCONCELOS
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Diretor do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde

DEGTS/SGTES/MS

 

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos, Diretor(a)
do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde, em 29/04/2020, às 19:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e
art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0014638879 e o código CRC 0DF1AF9B.

Referência: Processo nº 25000.059552/2020-15 SEI nº 0014638879
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