
6 BRASÍLIA AGORAwww.brasiliaagora.com.brBRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2021

PUBLIQUE O 
BALANÇO ANUAL 
DA SUA EMPRESA

PUBLIQUE 
AQUI SEUS 
EDITAIS

Anuncie
3344-9063
3344-9063

(61)

Ligue

www.brasiliaagora.com.br      bsbagora@gmail.com

MARMITEX DA CASA COM CHURRASCO
15,99 NO DINHEIRO

99936-0606

17,99 NO CARTÃO

Paco Britto acompanha imunização no posto de saúde 
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No local, vice-governador ressalta que há vacinas para o grupo prioritário

O vice-governador Paco Brit-
to acompanhou, na tarde desta 
segunda-feira (1º), o atendimento 
aos idosos acima de 80 anos que 
procuraram o Centro de Saúde nº 
5, do Lago Sul. Ele conversou com 
as pessoas que esperavam pela 
imunização e as orientou quanto à 
importância de seguir as instruções 

área, bem como a de evitar aglo-
merações.

“É preciso se atentar ao crono-
grama, e é muito importante que 
vocês compareçam às unidades de 
saúde e recebam a segunda dose”, 
lembrou. Paco cumprimentou as 
equipes de enfermagem que rece-
biam e atendiam a população, bem 
como os policiais e agentes de trân-
sito que garantiam a segurança e a 
organização no local, onde também 

foi oferecido o serviço pelo sistema 
de drive-thru.

O vice-governador tranquilizou 
as pessoas lembrando que a vaci-
nação também será aplicada nos 
próximos dias. “Há vacinas para 
todos que estejam no grupo priori-
tário”, assegurou. “Os atendimentos 
encerram hoje [segunda, 1º], às 17h, 
mas retornam amanhã [2]às 8h. Não 
é preciso se preocupar”.

Paco ressaltou ainda que o 
GDF, recentemente, reativou o Tele-
covid, central telefônica criada ex-
clusivamente para o agendamento 
da vacinação em casa dos pacientes 
do home care privado, pessoas com 

de locomoção. A medida foi adota-
da pela Secretaria de Saúde (SES) 
para facilitar o acesso desse público 
à primeira dose da vacina.

O novo prazo foi publicado pela SEDF no Diário Oficial do DF

HRSM usa simuladores na seleção de médicos

Hospital Regional de Santa 
Maria (HRSM) utilizou, on-
tem (1º), pela primeira vez, 
num processo de seleção de 

candidatos a médicos plantonis-
tas, equipamentos que simulam 
situações reais vividas no setor de 
emergência de unidades de saúde. 
O teste foi realizado no Centro de 
Simulação Realística do HRSM a 
partir de parceria com o Centro 
de Inovação, Ensino e Pesquisa 
(Ciep) do Instituto de Gestão 
Estratégica de Saúde do Distrito 
Federal (Iges-DF).

Para reproduzir uma situação 
real, foi usado um boneco de um 
homem adulto. O boneco emite 
sons e gestos de uma pessoa que 
chega à emergência em estado 
crítico. O desempenho do can-

O

Candidatos fazem testes 
reais, com bonecos para 
reproduzir atendimento de 
pacientes na emergência

Antes de começar o “socorro emergencial”, os candidatos recebem dados sobre o quadro de saúde do paciente fictício
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plantonistas

Iges-DF: avançam 
as obras de mais  
sete novas UPAs

O Instituto de Gestão Es-
tratégica de Saúde do Distrito 
Federal (Iges) pagou, na última 
semana, mais R$ 713 mil a em-
presas responsáveis pela cons-
trução de sete novas unidades 
de pronto atendimento (UPAs). 
Também foram negociados os 
débitos com as construtoras 
para quitação em cinco me-
ses, a contar desse primeiro 
pagamento. É mais um passo 
para que as obras não sejam 
paralisadas e a comunidade 
receba o mais rápido possível 
essas edificações.

O custo estimado das sete 
novas UPAs, incluindo equipa-
mentos, é de pouco mais de R$ 
46 milhões, recursos a serem 
repassados pela Secretaria de 
Saúde (SES). Até o momento, de 
acordo com relatório da Diretoria 
de Administração e Logística do 
Iges-DF, foram pagos quase R$ 
10 milhões do total estimado.

A previsão é entregar as 
obras ainda no primeiro semestre 
deste ano. “Trabalhamos com 
esse calendário”, informa o 
presidente do Iges-DF, Paulo 
Ricardo Silva. “Houve atraso no 
cronograma inicial de entrega 
por conta da pandemia da 
Covid-19. Tivemos de remanejar 
recursos para fortalecer as ações 
e os atendimentos à população 
no combate ao coronavírus”.

No último relatório público 
do Iges-DF sobre a construção 
das UPAs, apresentado em 14 
de janeiro, a situação apontava 
que quatro das sete unidades 
haviam chegado à metade das 
obras previstas. São as UPAs 
de Ceilândia (53%), do Paranoá 
(52%), do Riacho Fundo II (48%) 
e de Brazlândia (48%).

CORONAVÍRUS

didato para salvá-lo é avaliado 
pelos instrutores, entre eles a 
médica Jule Santos, supervisora 
da Residência de Medicina de 
Emergência do HHRSM.

Mas antes de começar o “so-
corro emergencial”, os candidatos 
recebem informações sobre o 

-
tício e as instruções sobre os pro-
cedimentos a serem realizados. 
Iniciado o teste, cada candidato 
tem 10 minutos para estabilizar o 
paciente, no caso, o boneco.

Em uma cabine, a supervi-
sora acompanhou a atuação dos 
candidatos. “Durante a prova 
prática, eu observo se o pro-

procedimento correto e de quais 
são as medicações necessárias 

e se ele reconhece quando um 
paciente está entrando em parada 
cardiorrespiratória”, explica Jule.

PRÓXIMA DA REALIDADE
O médico plantonista da Clí-

nica Médica atende pacientes de 
maior gravidade em boxes ou 
salas vermelhas localizados no 
pronto-socorro ou nas enferma-
rias. “Logo, a importância de uma 
seleção criteriosa desse colabora-

do HRSM, Willy Pereira da Silva 
Filho. Com essa simulação mais 
próxima da realidade, o Iges-DF 
garante uma seleção rigorosa. 
“Nos permite contratar médicos 
com mais experiência para o car-
go, contribuindo para uma melhor 
assistência ao paciente.”.

A Secretaria de Edu-
cação do Distrito Federal 
(SEDF) estendeu até o final 
do ano letivo de 2021 o pra-
zo de validade do processo 
seletivo para professores 
substitutos, realizado em 
2018. A prorrogação, que 
já havia sido anunciada 
pela pasta, foi publicada 
na segunda-feira (1º/02), 
no Diário Oficial do Distrito 
Federal.

De acordo com infor-
mações da Secretaria, a 
medida foi adotada em razão 
da pandemia da Covid-19, 
para evitar a aglomeração 
de pessoas que poderia 
ocorrer caso fosse realizado 
um novo processo seletivo 
simplificado.

Os professores substitu-
tos recebem  remunerações 
de acordo com os períodos 
trabalhados. Eles são cha-
mados para suprir carências 
temporárias, que vão desde 
curtos períodos, como um 
dia, para procedimentos 

médicos, até afastamentos 
mais longos, a exemplo de 
estudos, licenças médicas, 
prêmio e maternidade.

 São casos em que o 
professor efetivo titular con-
tinua no quadro de pessoal 
da Secretaria de Educação, 
mas está afastado de suas 
atividades de regência tem-
porariamente.

CHAMADAS EM MARÇO
Até o fim do ano letivo 

de 2020, que terminou em 
28 de janeiro último, 10 mil 
professores tinham contrato 
assinado com a Secretaria. 
Todos tiveram seus contratos 
rescindidos, como ocorre 
de praxe em anos letivos 
anteriores.

No começo de março, 
antes do início do ano letivo 
de 2021, serão chamados 
aqueles profissionais habi-
litados a suprir as eventuais 
carências, que só serão 
definidas após o fim do 
processo de matrículas.
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RESULTADO DA PRÉ-SELEÇÃO 
AO FIES SERÁ PUBLICADO HOJE

O resultado da pré-sele-
ção para as cerca de 93 mil 
bolsas oferecidas por meio 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) 2021 será 
publicado ainda hoje (2) 
pelo Ministério da Educação 
(MEC). Os candidatos podem 
consultar o resultado no site 
do programa ou na instituição 
para a qual se inscreveu.

Segundo o MEC, serão 
disponibilizados R$ 500 
milhões para as bolsas de 
financiamento estudantil. Os 
candidatos pré-selecionados 
deverão complementar sua 
inscrição entre os dias 3 e 5 
de fevereiro de 2021.

De acordo com o MEC, os 
candidatos não selecionados 

integrarão uma lista de espe-
ra, podendo ser convocados 
a qualquer momento, entre 
os dias 3 de fevereiro e 18 
de março.

A seleção para o Fies é 
feita com base nas notas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Na edição 
deste ano, pode participar 
quem fez o Enem entre 2010 
e 2019, obteve média acima 
de 450 e não zerou a reda-
ção. As notas de 2020 não 
poderão ser utilizadas devido 
ao adiamento das provas, que 
foram aplicadas somente em 
janeiro de 2021. Outro pré-
-requisito é ter renda familiar 
mensal bruta, por pessoa, de 
até três salários mínimos.

FINANCIAMENTO

Validade da seleção de 
professores substitutos vai 
até o fim do ano letivo


