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CHAMAMENTO PÚBLICO 0001/2018 
 

CURSO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 
 

O Conselho Estadual de Saúde torna pública, por meio deste instrumento de 

divulgação, as normas do processo de seleção para o preenchimento de 80 (oitenta) 

vagas de Conselheiros e Conselheiras Municipais de Goiás do segmento de usuários e 

usuárias ou trabalhadores e trabalhadoras para participação no segundo Modulo do 

Curso Participação e Controle Social, em modalidade EAD, observados os seguintes 

requisitos: 

1- OBJETO 
 

Objeto – Este visa selecionar conselheiros/as municipais para participar do 2 º Modulo 

do Curso Participação e Controle Social em EAD, Cujo Objetivo é formar pessoas para 

atuarem de forma qualificada nas comissões de orçamento e finanças dos conselhos 

municipais de saúde ampliando o controle social sobre Relatórios Anuais de Gestão e 

Orçamentos Públicos. O curso pretende favorecer a atuação conjunta de órgãos de 

controle, escolas de governo e sociedade civil para construção e reconstrução 

permanente de conhecimento técnico para promover a capacitação continuada de 

conselheiros municipais de saúde. 

2- DESCRIÇÃO DO CURSO 
 

2.1- Módulos 
 

Módulo Básico: trata dos temas da participação e controle social vinculados ao desafio 

da construção social da democracia participativa, pedagogicamente vinculados aos 

temas técnicos e instrumentais de acesso à informação, orçamento e interface 

controle social e controle institucional. 

Módulo Temático: aborda as questões de participação e controle social no âmbito do 

SUS e apresentado conhecimento técnico necessário para a compreensão do 

Orçamento e do Financiamento da Saúde. 

2.2- Promoção 
 

O Curso Participação e Controle Social, na modalidade de ensino a distância, realizado 
pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), Fiocruz/Brasília, Escola de Administração Fazendária, Escola 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Controladoria-Geral do Estado de Minas 
Gerais. em parceria com o Conselho Estadual de Saúde de Goiás ; 
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O curso é parte integrante do projeto realizado pela Comissão de Orçamento e 

Financiamento do CNS (COFIN/CNS) em parceria com a CGU para formação dos 

conselheiros de saúde sobre participação e controle social e financiamento do SUS, 

visando qualificar o debate desse eixo temático para a 16ª Conferência Nacional de 

Saúde. 

3- PERFIL, CONDIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
 

3.1- Perfil dos Candidatos 
 

Ser membro Titular do Conselho Municipal de Saúde do Estado de Goiás, 

representante do segmento de usuários/as ou trabalhadores /as de saúde e ser 

membro da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal ou de Grupo  

de Trabalho para formação de comissão de orçamento e finanças do CMS 

3.2- Condições 
 
3.2.1 - O curso destinará 80 vagas aos conselheiros municipais de saúde, que atuam 
em comissões de orçamento e financiamento, ou similar; 
3.2.2- Se o conselho municipal de saúde não tem comissão de orçamento e 
financiamento estruturada, ou similar, os conselheiros municipais de saúde poderão 
participar do curso como incentivo à estruturação da comissão de orçamento e 
financiamento no seu respectivo conselho municipal de saúde; 
3.2.3 - Se as vagas não forem preenchidas por conselheiros municipais, os conselheiros 
estaduais de saúde da comissão de orçamento e financiamento, ou similar, do 
conselho estadual, poderão fazer o curso; 
3.2.4- Assessores técnicos da área de orçamento e financiamento dos conselhos 
municipais poderão fazer o curso se houver disponibilidade de vagas, depois de 
ofertadas as vagas aos conselhos municipais e não havendo interesse dos conselheiros 
estaduais do Estado em fazer o curso; 
3.2.5- Assessores técnicos dos conselhos estaduais poderão fazer o curso se houver 
disponibilidade de vagas, depois de ofertadas as vagas aos conselheiros municipais, 
aos conselheiros estaduais do Estado e assessores técnicos da área de orçamento e 
financiamento do conselho municipal de saúde; 
3.2.6- O Conselho Estadual de Saúde tem autonomia para fazer a divulgação do curso, 
a mobilização dos conselhos municipais de saúde, a identificação dos conselhos 
municipais de saúde e respectivos conselheiros de saúde que participarão do curso, 
bem como a paridade das vagas, respeitados os critérios acima citados; 

 
 

3.3 - Pré-requisitos 
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Possuir no mínimo escolaridade de nível médio 
Dispor de computador ou tablet durante dois meses, no mínimo duas horas por dia 
Dispor de Conexão de internet durante duas horas por dia, durante 60 dias 
Possuir habilidade para usar computador e conectividade ( internet, e-mail, fórum, 
chat, ...) 
Possuir de 8 a 10 horas por semana para fazer o curso 

 
 

4- MODALIDADE DO CURSO E QUANTITATIVO DE VAGAS 
 

4.1 - Modalidade do Curso 
 

O Curso será pela modalidade a Distância (EAD) com duração máxima de 40 Horas. 

Certificado conforme critérios da CGU. 

4.2 - Quantitativo de Vagas 
 

4.2.1- Vagas para Conselho Estadual de Saúde 
1.Foram ofertadas 80 vagas para o Conselho Estadual de Goiás, sendo distribuídas a 
partir do 2.processo de inscrição de 1 (um) representante de cada um dos 246 
conselhos municipais de 3.Goiás, levando-se em conta alguns critérios de classificação 
4.Envio da ficha de inscrição totalmente preenchida no tempo hábil 
5. Ser membro da Comissão de Orçamento e Finanças do Município 
6. Ter enviado carta de confirmação da Secretaria Executiva informando que a pessoa é 
conselheira titular, do segmento de trabalhadores ou usuários e que é membro da 
comissão de orçamento e finanças ou similar e ou do GT de formação desta comissão. 

 
4.2.2- Vagas para Municípios: 
03 Vagas: para Municípios acima de 1 milhão de habitantes; 
02 Vagas: para Municípios acima de 500 mil; 
01 Vaga: Vaga para Municípios abaixo de 500 mil habitantes, observando o 
preenchimento de vaga primeiro para os municípios que tem mais população, até 
atingir o menor, de tal modo que se tiver curso 3, 4, e 5, Goiás tenha contemplado os 
246 munícios 

 
 

5 - INSCRIÇÃO, RESULTADO DA SELEÇÃO E RECURSO 
 

5.1 - Inscrição Via Internet 
 

As inscrições serão feitas pela internet até as 17 horas do dia 16/10/2018 enviando 

e-mail com ficha de inscrição anexada, disponível no site 

http://www.ces.go.gov.br/post/ver/231404/chamamento-publico  
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5.2 - Ficha de Inscrição 
 

Deve ser preenchida pelo/a secretário/a executivo/a do CMS e enviada para o e-mail 
comunicaconselho@gmail.com, com o assunto “Curso EAD CGU”, constando 
obrigatoriamente 
5.2.1- O nome completo do participante do curso; 
5.2.2-   Segmento ( ) Usuário/a ( ) Trabalhador /a 
5.2.3- CPF; 
5.2.4- Telefone Celular do participante: 
5.2.5- E-mail do participante 

 

5.3 - Resultado da Seleção 
 

O resultado da seleção está previsto para o dia 22/10/2018 no site: 

http://www.ces.go.gov.br/post/ver/231404/chamamento-publico 

 

 CRONOGRAMA 
 
 

 

Curso 2 Data 

Lançamento inscrições 09/10/2018 

Final de Inscrições 16/10/2018 

Seleção de candidatos 17/10 a 19/10 de 2018 

Divulgação de candidatos 22/10/2018 

Recurso 22/10/2018 a 24 /10/2018 

Final da análise de recursos 25/10/2018 

Período de matriculas 26/10 a 05/11/2018 

Disponibilização do curso 06/11 a 17/12/2018 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liorcino Mendes Pereira Filho 
Presidente do CES 
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