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A Coordenação-Geral de Re-
cursos Humanos (CGRH) rea-
lizou, entre os dias 5/4/2010 
e 9/4/2010, Oficina Nacional 
de Atualização em Gestão 
de Pessoas com a presença 
de representantes de Re-

cursos Humanos dos Núcleos Estaduais do MS, Hospitais Próprios, Institutos 
e coordenadores e técnicos das diversas áreas da CGRH.
Os participantes puderam, durante os cinco dias, expor as práticas inova-
doras implantadas nos setores de Recursos Humanos, apresentar informes 
sobre vários temas, entre eles: instrução do processo administrativo dis-
ciplinar, módulo de recadastramento, gestão de cadastro e pagamento de 
pessoal, ações de saúde do servidor, entre outros.

A Coordenadora-Geral de Recursos Humanos, Elzira Ma-
ria do Espírito santo, explanou sobre a nova estrutura da 
CGRH e as estratégias para absorção dos servidores re-
distribuídos da Funasa. Apresentou, ainda, balanço com 
as ações de Recursos Humanos que foram consideradas 
avanços na gestão de RH, iniciada em 2003. Ao final do 
evento foram definidas as estratégias para a gestão de 
pessoas, em 2010.

Cofira as novas informações sobre os concursos realizados pelo Ministério da 
Saúde:

Ministério da Saúde (2009) – publicado, no DOU de 14/4/2010, o resultado 
final do concurso que visa ao preenchimento de 805 vagas, para Sede e Núcleos 
do Ministério nos Estados, nos cargos de nível superior e médio. A portaria de 
nomeação com todos os aprovados foi publicada no final de abril.

Médicos (RJ) – o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 
4/5/2010.

Inca – foi publicado, no dia 30/4/2010, o resultado final da prova discursiva 
e a convocação para a avaliação de títulos.

Inca (cargo pesquisador) – as provas estão pré-agendadas para o período 
de 5 a 27/5/2010.

Instituto Evandro Chagas – a provas objetivas estão agendadas para o dia 
16/5/2010, exceto as dos cargos de Especialista em Pesquisa e Investigação 
Biomédica em Saúde Pública, Pesquisa em Saúde Pública e Tecnologista em 
Pesquisa e Investigação Biomédica.

Informações pelo e-mail: concursos@saude.gov.br

OFICINA NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS
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“A maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha 
com isso, mas o que ele se torna com isso.”           John Ruskin

HOMENAGEM DA CGRH A TODOS OS TRABALHADORES DO MS
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