
 
 
 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.049-938 - Cuiabá / MT 

1 

     Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia2019@gmail.com 

 

COMUNICADO AMM Nº 16/2021 

Programa Saúde com Agente, destinado à formação técnica dos 

Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 

Endemias 

 

EDITAL Nº 001, 28 DE ABRIL DE 2021. 

Institui o Programa Saúde com Agente, destinado à formação 

técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias, divulga Chamada Pública para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios aderirem ao Programa Saúde com 

Agente, na forma disciplinada por este edital 

 

 

ASSUNTO: Chamada Pública para formação Técnica de Agentes 

Comunitários em Saúde e dos Agentes de Combate às endemias. 

 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS, por meio da SECRETARIA DE GESTÃO 

DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, por intermédio do EDITAL Nº 

001, 28/04/2021, abriu processo de adesão dos Estados, do 

Distrito Federal, e dos Municípios ao Programa Saúde com Agente, 

que ofertará o Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde e o 

Curso Técnico de Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às 

Endemias, através de chamada pública. 

 

O programa tem como finalidade melhorar os indicadores de 

saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção 

Primária aos brasileiros, por meio da qualificação de 286 mil 

Agentes Comunitários de Saúde e 95 mil Agentes de Combate às 

Endemias que atuam em todo o território nacional.  

 

Estão aptos a aderir ao Programa Saúde com 

Agente os Estados, o Distrito Federal e os 
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Municípios que tenham Agentes Comunitários de Saúde e/ou Agentes 

de Combate a Endemias, ou aqueles que apresentem denominação 

similar, em seu quadro de profissionais. Serão ofertados cursos 

direcionados aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às 

Endemias (Vigilância em Saúde), onde esses profissionais serão 

capacitados em procedimentos que agora passam a fazer parte da 

rotina e funções da categoria, como aferição da pressão 

arterial, medição de glicemia capilar, aferição de temperatura, 

acompanhamento do cartão de vacina do cidadão. Os agentes também 

poderão prestar orientação e apoio para a correta administração 

de medicamentos, detecção de sinais de violência doméstica 

contra vulneráveis, automutilação, manifestações de doenças 

mentais, entre outros. 

 

Conforme informação no site do Conasems1 Os cursos serão 

realizados em formato presencial – durante a jornada de 

trabalho, mediado por um preceptor – e também na modalidade de 

ensino à distância (EAD), mediado por um tutor. Os cursos 

oferecidos na modalidade EAD, ocorrerão por meio de teleaulas, 

aliadas a atividades presenciais no espaço das unidades de saúde 

municipais e nos territórios onde os agentes atuam. 

 

A expedição de diploma e certificado de conclusão de curso 

será realizada por instituição de ensino pública, com autonomia 

pedagógica para a oferta do curso de formação. 

 

A adesão dos  Municípios para a participação no programa 

deve ser feita pelo acesso  ao Sistema e-Gestor, pelo 

link egestorab.saude.gov.br , pelos gestores locais do SUS com o 

respectivo CNPJ, conforme cronograma  abaixo: 

                                                             
1 Disponível em: https://www.conasems.org.br/publicado-edital-para-adesao-ao-programa-saude-com-agente/ 
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EDITAL Nº 001, 28 DE ABRIL DE 2021. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS 

                                                                      

Cronograma 

 

ATOS PRAZOS 

Data inicial e final para 

adesão no Portal e-Gestor 

35 (trinta e cinco) dias corridos a 

serem contados a partir do dia 

seguinte à publicação da Chamada 

Pública 

 

Prazo para interposição de 

eventual recurso contra 

resultado das solicitações 

de adesão 

Até 5 (cinco) dias úteis após 

divulgação do resultado provisório 

Prazo para análise de 

recursos 

Até 3 (três) dias úteis após prazo 

final de interposição de recurso 

Publicação do resultado 

final 

Após 2 (dois) dias úteis do prazo 

final de interposição de recursos 

Portaria específica a ser 

publicada 

60 (sessenta) dias após a 

confirmação do número total de entes 

federados aderentes 

  

Conforme consta no item 5.1 do Edital, para aderir os 

gestores devem seguir os procedimentos abaixo:  

1) Preencher o formulário disponível, que contém os campos 

relativos às informações do ente federado aderente; e 

2) Consentir com o Termo de Adesão, conforme modelo 

constante no Anexo I do Edital. 

 

O repasse do incentivo financeiro será realizado em Parcela 

Única, por meio de Portaria específica a ser publicada a partir 

de 60 (sessenta) dias após a confirmação do número total de 

entes federados aderentes, juntamente com os seus respectivos 

números de agentes matriculados e preceptores 

indicados. A modalidade a ser utilizada para o 
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repasse de parcela única será a de Fundo-a-Fundo e  sua 

finalidade é a de custeio dos preceptores e para cobertura de 

despesa pedagógica necessária às atividades educacionais 

desenvolvidas no decorrer do curso2. 

 

A AMM recomenda a leitura integral do Edital e esclarece que 

as informações adicionais poderão ser obtidas no endereço 

eletrônico saudecomagente@saude.gov.br ou pela Central de Tele 

atendimento do Ministério da Saúde - Disque Saúde 136. 

 

Atenciosamente, 

 

Cuiabá, 06 de maio de  2021. 

 

 

 

 

 

 

 

NEURILAN FRAGA 

Presidente AMM 

 

                                                             
2 Ver Portaria GM/MS Nº 569, de 29 de março de 2021, artigo 13 . 
Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-569-de-29-de-marco-de-2021-312897406 
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