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Iges-DF investe na UPA de

ara oferecer um atendi-
mento cada vez mais ágil 
e eficiente, o Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde 

do DF (Iges-DF) investiu, nos 
últimos dois meses, em melhorias 
estruturais e na contratação de 

Samambaia. Há também previsão 
de um novo processo seletivo.

A instalação de tanque de 
oxigênio líquido; a reestrutura-
ção do espaço de radiologia e da 
farmácia; a ampliação do labora-
tório; e a adequação dos pontos de 
oxigênio da sala de medicação são 
algumas das mudanças recentes. 
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Além dos investimentos na UPA, um novo processo seletivo está em andamento
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e vermelha, que indicam a clas-

com a gravidade.
Quanto ao reforço na equipe 

de Samambaia, foram contratados 

6 enfermeiros; 3 farmacêuticos; 3 
médicos plantonistas; 1 auxiliar de 
farmácia; e 1 analista de laborató-
rio em patologia clínica.

Com um novo processo sele-
tivo em andamento, até fevereiro 
se juntarão à equipe outros 12 
médicos, 5 técnicos de enferma-
gem, 3 analistas de laboratório em 
patologia clínica, 2 enfermeiros, 
2 analistas de laboratório e 1 far-
macêutico.

Além dessas novas admissões, 
alguns contratos temporários fo-

ram prorrogados. “O Iges-DF tem 
feito as devidas contratações e, por 
isso, não há falta de colaboradores 

superintendente de Atenção Pré-
-Hospitalar do Iges-DF, Tatiane 
Machado.

Na quarta-feira (13), o estoque 
-

bastecido com luvas de todos os 
tamanhos – P, M e G. A unidade 

em pleno funcionamento, sendo 
cinco na sala de atendimento respi-
ratório, cinco na sala amarela, qua-
tro na sala vermelha e quatro na 
sala de isolamento. Além desses, 

e quatro adaptadores extras, caso 
haja aumento da demanda.

Samambaia

A capacitação é oferecida pelo Ministério da Educação

Curso on-line de 
capacitação ABC abre 
mais 100 mil vagas 

O curso on-line Alfabe-
tização Baseada na Ciência 
(ABC) abriu 100 mil novas va-
gas, a partir desta sexta-feira, 
15. A capacitação, oferecida 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), por meio da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e da Secretaria 
de Alfabetização (Sealf), é 
voltada aos estudantes de 
licenciatura e profissionais 
da educação que atuam na 
alfabetização de crianças.

Além das novas opor-
tunidades, o curso passará 
de 160h para 180h. Para 
Benedito Aguiar, presidente 
da CAPES, com esse acrés-
cimo, “teremos a possibili-
dade de ampliar o conteúdo, 
contribuindo, de forma mais 
significativa para a melhoria 
do processo de ensino e 
aprendizagem da fase inicial 
da educação”.

Os 80 mil inscritos na 
primeira oferta começaram 
as aulas na segunda-feira, 11, 
no Ambiente Virtual do MEC 

(Avamec), onde também são 
feitas as inscrições. Vídeos, 
tarefas de estudo e materiais 
de leitura, elaborados de 
acordo com os princípios da 
gamificação e dos recursos 
abertos, compõem o material 
das classes.

Carlos Nadalim, secre-
tário de Alfabetização do 
MEC e coordenador-geral do 
curso, lembra que “o objetivo 
dos conteúdos é preparar 
os professores para garantir 
que as crianças trilhem um 
percurso de sucesso na 
aprendizagem da leitura, por 
isso a capacitação envolve 
teoria e prática”.

O curso faz parte do pro-
grama Tempo de Aprender, 
uma iniciativa pensada para 
enfrentar as principais causas 
das deficiências da alfabetiza-
ção no País. A capacitação é 
fruto da cooperação interna-
cional entre a CAPES, a Sealf, 
a Universidade do Porto, o 
Instituto Politécnico do Porto 
(IPP) e a Universidade Aberta 
de Portugal (UAB).
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EDUCAÇÃO SAÚDE
Ministério da 
Saúde alerta sobre 
golpes ligados
à vacinação

Com a perspectiva do 
início da vacinação contra 
a Covid-19 nas próximas 
semanas, o Ministério da 
Saúde tomou conhecimento 
de tentativas de golpes pelo 
celular utilizando este pro-
cesso como pretexto para 
lesar cidadãos.

Sobre o tema, a pasta 
divulgou nota alertando para 
essas iniciativas e reiterando 
que não faz agendamento 
de vacinação, não solicita 
dados das pessoas nem 
envia quaisquer tipos de 
códigos para usuários do 
sistema de saúde.

Se alguém receber li-
gações ou mensagens pelo 
celular com esta promessa 
e solicitando dados pessoais 
ou outras informações, a 
orientação do Ministério 
da Saúde é que a pessoa 
não forneça qualquer dado 
e denuncie a autoridades 
competentes.

O  Ministério da Saúde 
destaca que o Sistema Único 
de Saúde é universal e gra-
tuito. Não há condições pré-
vias para a vacinação, que 
será realizada nos postos de 
saúde e pontos utilizados em 
campanhas de imunização.

Em outra nota divulgada 
nesta semana, o Ministério 
esclareceu que não há obri-
gação de cadastro prévio, 
seja no posto de saúde ou no 
acesso ao aplicativo Conecte 
SUS Cidadão. A pessoa que 
for ser vacinada pode ser 
identificada e cadastrada 
na hora. O app facilita a 
identificação no momento 
de tomar a vacina.

COVID-19


