
EDITAL N° 001/2019 

O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) torna 

público, para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o I 

Encontro de Vigilância em Saúde e IV Mostra de Experiências em Vigilância em Saúde de 

Salvador e disponibiliza o regulamento do Edital Nº. 001/2019, do processo de seleção 

das experiências, conforme o disposto a seguir: A criação da Comissão Científica do I 

Encontro de Vigilância em Saúde e IV Mostra de Experiências em Vigilância em Saúde, 

que será coordenada pelas gestoras do Centro de Informações em Vigilância em Saúde 

(CIEVS) e do Centro Regional de Saúde do Trabalhador (CEREST) da Secretaria Municipal 

da Saúde de Salvador (SMS) e composta por profissionais da Diretoria de Vigilância em 

Saúde, Diretoria de Atenção à Saúde, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da SMS e 

Instituições de Ensino e Pesquisa conveniadas a Secretaria Municipal da Saúde de 

Salvador, podendo constituir os subgrupos de trabalho desta Comissão, e que 

conduzirão as etapas pertinentes a este processo. O público-alvo do I Encontro de 

Vigilância em Saúde e IV Mostra de Experiências em Vigilância em Saúde de Salvador 

será composto por profissionais que atuam na vigilância em saúde, na atenção à saúde 

da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) e acadêmicos da área da saúde das 

instituições de ensino públicas e privadas que possuem convênio na SMS Salvador.  

 

I. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES  

 
O I Encontro de Vigilância em Saúde e IV Mostra de Experiências em Vigilância em Saúde 

de Salvador será realizado dias 23 e 24 de outubro de 2019, em Salvador-BA, sob a 

responsabilidade da PMS/SMS.  

 

Serão contemplados três eixos de participação, a saber:  

1.2.1. Eixo I - Práticas Epidemiológicas e Sistemas de Informação  

1.2.2. Eixo II - Práticas Sanitárias e Ambientais  

1.2.3. Eixo III - Práticas Integradas de Vigilância, Promoção e Atenção à Saúde  

1.3. Para fins deste regulamento serão consideradas como cláusulas comuns as que 

couberem nos três eixos de participação, e como específicas as que abordarem questões 

pertinentes a um dos três eixos I, II e III. 



II. DOS EIXOS PARA A SUBMISSÃO DAS EXPERIÊNCIAS  

 
2.1. Foram destacadas como prioritárias para a IV Mostra de Experiências em Vigilância em 

Saúde de Salvador os Eixos I, II e III e suas subdivisões, como se segue:  

 

Eixo I - Práticas Epidemiológicas e Sistemas de informação 

a) Vigilância e controle de doenças e agravos transmissíveis  

b) Vigilância e controle de doenças e agravos não transmissíveis  

c) Vigilância e controle de doenças e agravos relacionadas ao trabalho  

d) Vigilância e controle de doenças e agravos Imunopreveníveis 

e) Sistemas de informação à Saúde 

 

Eixo II - Práticas Sanitárias e Ambientais  

a) Vigilância Sanitária  

b) Vigilância de ambientes e processos de trabalho  

c) Vigilância em Saúde Ambiental 

 

Eixo III - Práticas Integradas de Vigilância, Promoção e Atenção à Saúde  

Esse eixo atenderá aos trabalhos que apresentem experiências integradas entre as áreas de 

vigilância, promoção e a atenção à saúde 

 

III. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS  

 

3.1 Poderão se inscrever para participar do I Encontro de Vigilância em Saúde e IV Mostra de 

Experiências em Vigilância em Saúde de Salvador nos Eixos I, II e III, as experiências nos serviços 

de vigilância e atenção à saúde do SUS, realizadas por profissionais de saúde do SUS e 

acadêmicos da área da saúde das instituições públicas e privadas que possuem convênio e 

campo de estágio na SMS Salvador, que tenham desenvolvido experiências que contribuíram 

para o aprimoramento das ações de assistência, vigilância e promoção de interesse a Saúde 

Pública, no âmbito municipal, finalizados nos anos de 2017, 2018 e 2019 até a data de sua 

inscrição para submissão da experiência. 

 

3.2. As inscrições serão efetuadas a partir da data de publicação deste Edital até as 23h59min 

(horário de Brasília) do dia 30 de agosto de 2019.  

 



3.3. No ato da inscrição da experiência, o autor deverá informar a área em que se alinha seu 

trabalho, conforme identificado no item II deste regulamento.  

 

3.4. Para ser considerada elegível, a experiência deverá:  

a) estar inserida em um dos eixos descritos na cláusula II deste regulamento;  

b) provir de serviços de saúde do SUS vinculados a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador e 

das instituições de ensino públicas e privadas conveniadas com a SMS de Salvador  

c) ser enviada com dados completos;  

d) atender às normas para apresentação da experiência definidas neste edital;  

e) apresentar como autor principal (1ºautor) profissional do SUS ou acadêmico da área da saúde 

das instituições de ensino públicas e privadas conveniadas com a SMS de Salvador. 

 

IV. DAS INSCRIÇÕES  

 

4.1. As inscrições serão efetuadas a partir da data de publicação deste Edital até as 23h59min 

(horário de Brasília) do dia 30 de agosto de 2019.  

 

4.2. No ato da inscrição da experiência, o responsável deverá informar o eixo em que se alinha 

sua experiência, conforme identificado no item II deste regulamento.  

 

4.3. O profissional de saúde do SUS ou acadêmico da área da saúde das instituições de ensino 

públicas e privadas conveniadas com a SMS de Salvador deverá inscrever sua experiência em 

formulário próprio http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=48012 

Disponível no endereço eletrônico 

http://www.eventos.saude.salvador.ba.gov.br/EncontroVISAU2019, observando as orientações 

nele contidas.  

 

4.4. A inscrição da experiência será realizada tão somente por meio do referido formulário 

eletrônico, não sendo aceitas propostas encaminhadas por fax ou por correio eletrônico. 

 

4.5. O autor principal da experiência deverá preencher todos os campos do formulário, 

atentando para que sua identificação pessoal esteja clara e completa, endereço eletrônico, 

telefones bem como a instituição da qual faz parte.  

 



4.6 A experiência deverá ser submetida na forma de resumo contendo no mínimo 2.000 e no 

máximo 3.000 caracteres (inclusive com espaços), na fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5 mm no formato justificado, contendo: 

1) título;  

2) introdução  

3) objetivos;  

4) descrição das técnicas, métodos ou processos de trabalho;  

5) principais resultados alcançados;  

6) conclusões e/ou recomendações para a Saúde Pública.  

7) palavra-chave (limite de 4 palavras). 

 

4.7. Os trabalhos devem ter no máximo 01 autor e 05 coautores. Poderão ser incluídos em forma 

de grupo o nome de demais colaboradores. Só serão aceitos no máximo três trabalhos por autor 

principal. Não há limites de trabalhos para coautoria. 

 

V. DA SELEÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

 

O processo seletivo das experiências candidatas será constituído de duas etapas distintas:  

5.1. Primeira etapa - triagem das experiências inscritas por um grupo técnico da Comissão 

Científica:  

a) recebimento e leitura preliminar da experiência;  

b) análise da observância dos critérios de elegibilidade em consonância com as condições 

definidas neste regulamento, para inscrição da experiência;  

c) confirmação da experiência nas áreas definidas neste regulamento. 

 

5.2. Segunda etapa - seleção das experiências aprovadas:  

5.2.1 A seleção das melhores experiências, por área, será realizada por grupo de trabalho 

específico da Comissão Científica, composto por mínimo dois membros, indicados pelos 

Coordenadores da comissão científica. 

 

5.2 2 As experiências serão selecionadas por meio de pontuação - na escala de 0 (zero) a 5 (cinco) 

- para cada um dos critérios apresentados a seguir, totalizando a pontuação máxima de 30 

pontos:  

a) Relevância;  

b) Caráter inovador;  



c) Reprodutibilidade em contextos similares;  

d) Clareza e objetividade na apresentação escrita;  

e) Alinhamento aos princípios e diretrizes do SUS;  

f) Coerência gramatical e ortográfica. 

 

5.2.3. As experiências serão avaliadas sem a identificação dos autores a fim de preservar 

possíveis conflitos de interesses no processo seletivo. 

 

5.2.4. Para a modalidade de apresentação oral, serão selecionadas 15 experiências por Eixo I, II 

e III deste edital, somando-se 45. Para a modalidade pôster serão selecionadas 55 experiências 

para apresentação em pôster (banner), totalizando 100 experiências a serem apresentadas no I 

Encontro de Vigilância em Saúde e IV Mostra de Experiências em Vigilância em Saúde de 

Salvador. 

 

5.2.5. O participante no ato da inscrição poderá optar pela modalidade de apresentação oral ou 

pôster. Caberá a comissão científica a definição final da modalidade de apresentação da 

experiência. 

 

VI. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO I ENCONTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E A IV 
MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E RECURSOS 

 

6.1. Para efeitos de divulgação, todas as experiências selecionadas terão seus resumos 

publicados nos Anais do evento, em formato a ser definido pela SMS.  

6.2. A adequação dos resumos para divulgação pela SMS é de inteira responsabilidade de seus 

autores.  

 

6.3. O autor principal da experiência que desejar interpor recurso contra o resultado da seleção 

disporá de cinco dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente a data da divulgação dos 

resultados.  

 

6.4. Para encaminhar o recurso, o autor principal da experiência, deverá utilizar exclusivamente 

o Formulário Eletrônico de Interposição de Recurso, a ser disponibilizado posteriormente no 

endereço eletrônico http://www.eventos.saude.salvador.ba.gov.br/EncontroVISAU2019 ou em 

outros meios a serem definidos pelas comissões do I Encontro de Vigilância em Saúde e IV 

Mostra de Experiências em Vigilância em Saúde de Salvador.  



 

6.5. O autor principal da experiência do recurso deverá ser claro, consistente e objetivo em seu 

pleito. O recurso inconsistente ou intempestivo será indeferido. 

 

6.6. Todos os recursos serão analisados pela Comissão Científica e as justificativas das 

alterações, bem como o resultado final, serão divulgadas posteriormente no endereço 

eletrônico http://www. eventos.saude.salvador.ba.gov.br/EncontroVISAU2019 Hotsite ou em 

outros meios a serem definidos pelas comissões do I Encontro de Vigilância em Saúde e IV 

Mostra de Experiências em Vigilância em Saúde de Salvador e encaminhados por correio 

eletrônico aos inscritos. 

 

VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. A inscrição das experiências implicará para todo e qualquer efeito, como forma expressa de 

aceitação por parte do participante das normas estabelecidas neste Edital e em outras a serem 

publicadas de forma complementar ou retificadora, e nos comunicados da Comissão Científica 

aos inscritos.  

 

7.2. É de inteira responsabilidade dos inscritos o conteúdo e a conformidade com os aspectos 

éticos da experiência apresentada  

 

7.3. É de inteira responsabilidade dos inscritos a leitura atenta deste Edital e de suas retificações 

bem como do termo de cessão dos direitos autorais e o acompanhamento de todos os atos, 

publicações e comunicados referentes a esta Mostra, por meio do Diário Oficial do Município de 

Salvador ou da internet.  

 

7.4. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelas Comissões Organizadora e/ou 

Científica do I Encontro de Vigilância em Saúde e IV Mostra de Experiências em Vigilância em 

Saúde de Salvador. 

 

 

SALVADOR, 22 DE JULHO DE 2019. 

LEONARDO SILVA PRATES 
Secretário Municipal da Saúde de Salvador 


