
 
Centro de Tecnologia em Saúde 

Vaga de Estágio para aluno de Gestão de Serviços de Saúde –  Programa Nacional Telessaúde 

Brasil Redes – Núcleo Faculdade de Medicina da UFMG 

Quantidade de vagas: 01  

Local de Trabalho: Faculdade de Medicina da UFMG 6º andar– Centro de Tecnologia em Saúde 

(CETES)  

Atividades:  

 Realizar contato com secretarias de saúde dos municípios pertencentes ao Nutel FM (Núcleo 
de Telessaude da Faculdade de Medicina da UFMG) e auxiliar no contato e orientação 
solicitantes e teleconsultores mediante contatos telefônicos, eletrônicos ou presenciais; 

 Ajudar a proporcionar uma estrutura de apoio adequada às necessidades do projeto, apoiando 
as atividades didático-pedagógicas a distância (tele-educação); 

 Realizar capacitações, treinamentos e prestar apoio às secretarias municipais e profissionais 
de saúde pertencentes ao núcleo FM na utilização da plataforma de teleconsultoria e metas do 
programa;  

 Ajudar a organizar e monitorar as atividades do núcleo e no comprimento de metas 
estabelecidas pelo programa nacional.  

 Elaborar relatórios sobre demanda do coordenador e/ou do ministério sobre o andamento do 
projeto, auxiliando e apoiando a execução metas e do cronograma de atividades previstas 
(contatos, atividades de teleconsultoria ,Tele-educação, tele-diagnostico ).  

 Ajudar a organizar e acompanhar os trâmites administrativos necessários para bom 
andamento do programa.  

 Atuar no serviço de atendimento telefônico das demandas dos profissionais da atenção básica, 
assim como recebimento e retorno por E-mail de dúvidas sobre o programa nacional e a 
utilização da plataforma. Suporte aos usuários, auxiliando-os no uso dos recursos e aplicações 
do programa, assim como alertar sobre exigências do MS.  

 Auxiliar nas rotinas administrativas e técnicas da plataforma.  
 

Pré-requisitos:  

 Alunos a partir do 2º período do curso de Gestão de Serviços de Saúde; 

 Facilidade e conhecimento informática (desejável alta afinidade com Word e Excel).  

 Habilidade de comunicação, organização e facilidade para trabalhar em equipe.  
 

Carga horária de trabalho: 6 horas 

Bolsa R$: 750,00 + vale transporte (50,00) 

Os interessados deverão encaminhar o currículo e histórico escolar para o e-mail: 

suporte.telessaude@gmail.com, até o dia 21/03/2018 às 17:00 horas. No título do e-mail 

informar: “ (seu nome) – Vaga de estagio Nutel FM UFMG” 


