Qualificação
de Gestores
do SUS/BA

A Escola Estadual de Saúde Pública Prof. Francisco Peixoto de Magalhães Netto
(EESP) é uma unidade da Superintendência de Desenvolvimento de Recursos
Humanos (SUPERH) e tem como finalidade desenvolver ações de qualificação,
formação e educação permanente para os profissionais do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Este ano, a EESP vai ofertar processos formativos voltados à Gestão do SUS/BA, com
o intuito de qualificar profissionais da área, com vistas à promoção de modelos de
gestão comprometidos com as políticas públicas de saúde e que ensejem processos
de mudança nas estruturas organizacionais da área de gestão da saúde.

CURSOS OFERECIDOS EM 2017:
• Gestão Pública Municipal de Saúde
Presencial com componente EAD / carga horária de 360 horas
Objetivo: compreender a gestão do SUS a partir do seu contexto político-normativo e
construir formas de enfretamento e superação de problemas, com base na Educação
Permanente, qualificando, em uma estimativa, 300 gestores municipais por turma,
contemplando os 417 municípios.

• Gestão da Atenção Básica com ênfase nas Redes de Atenção à Saúde
Presencial com componente EAD / carga horária de 360 horas
Objetivo: transformar os processos de trabalho e fortalecimento do modelo de saúde
na perspectiva da organização e implementação das redes temáticas, qualificando, em
uma estimativa, 100 trabalhadores e gestores da Atenção Básica por turma.

• Gestão Intermediária do SUS
Modalidade EAD, com duração de 06 meses
Objetivo: aperfeiçoar trabalhadores e gestores que atuam, ou pretendem atuar
na gestão intermediária do SUS, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e
potencialização das competências dos gestores nos diferentes níveis do Sistema Único
de Saúde. Este curso pretende qualificar, em uma estimativa, 200 trabalhadores por
turma.
Atenção! Em breve os editais de seleção serão publicados no site da EESP.
Mais informações sobre a forma de ingresso poderão
ser obtidas através do e-mail eesp.ce@gmail.com
Escola Estadual de Saúde Pública - www.saude.ba.gov.br/eesp
Rua Conselheiro Pedro Luiz, 171 - Rio Vermelho, Salvador - BA.
CEP 40231-250 - Tel: (71) 3334-3528

