
Prefeitura de Santos define novos 
coordenadores para área de saúde no começo 

de dezembro 
 

Após longo processo de seleção, realizada pelo Vetor Brasil, 13 nomes 
foram indicados; secretário de Saúde fará escolha final 

 
Os quatro coordenadores que serão responsáveis pelas 32 unidades básicas de saúde            
(UBS) e de saúde da família (USF), conhecidas como policlínicas, em Santos, no litoral              
paulista, serão conhecidos até o próximo dia 12 de dezembro. O processo de seleção              
dos candidatos, de um total de 371 inscritos, foi feito pelo Vetor Brasil, entidade civil,               
suprapartidária e sem fins lucrativos. A entidade apoia governos na atração,           
pré-seleção e desenvolvimento de profissionais para trabalharem no setor público. 
 
Nesta semana, a Prefeitura de Santos recebeu os nomes dos 13 pré-selecionados que             
chegaram à etapa final e passaram por longo processo, com duração de 12 semanas.              
Na última etapa de pré-seleção, uma banca avaliadora, composta por especialistas           
com amplo reconhecimento profissional e acadêmico na área de saúde, escolheu entre            
os candidatos finalistas, os 13 mais qualificados após as entrevistas online.  
 
“Os finalistas serão agora entrevistados nos próximos dias pelo secretário municipal de            
Saúde Santos, Fábio Ferraz, e por gestores da Prefeitura”, afirma Bruna Eboli, diretora             
do Programa Líderes de Gestão Pública do Vetor Brasil. “Todas as etapas do processo              
de escolha, que incluíram análise detalhada dos currículos, sabatina e painel com            
especialistas em gestão e saúde pública, foram essenciais para que chegássemos aos            
13 nomes indicados à Prefeitura”, diz. 
 
Entre os profissionais que participaram da banca avaliadora, estiveram Daniel Lima           
Ribeiro, mestre e doutor em Direito pela Duke University e pós-doutorando em ciência             
de dados da PUC-Rio, e Mariana Wiezel, fisioterapeuta formada pela Unesp, com MBA             
em gestão e sistemas de saúde. Márcia Cristina Gomes da Rocha, especialista sênior             
em saúde na representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no           
Brasil; e Ana Maria Malik, professora titular da EAESP-FGV, ex-diretora de hospitais            
públicos e privados e com expertise na área de saúde coletiva, também fizeram parte              
da banca.  
 
 
“Os quatro aprovados na seleção de Santos serão convidados a participar da rede do              
Vetor Brasil e ter acesso a um programa de desenvolvimento ao longo de 24 meses.               
Essa rede auxiliará os profissionais a enfrentar os desafios do complexo ambiente do             
setor público”, diz Bruna. 
  
Para a Prefeitura de Santos, a realização de um processo seletivo para escolha de              
ocupantes de cargos de confiança (livre provimento) é inédita na gestão municipal e             
servirá como uma importante experiência que poderá ser replicada para outras áreas            



da Administração.  
 
De acordo com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o município busca novos talentos             
em todo o Brasil para atuar em áreas estratégicas. “Os profissionais selecionados            
vivenciarão os desafios do setor público, e irão ajudar a melhorar a qualidade do              
atendimento prestado à população. Queremos atrair novas ideias, permitir a troca de            
experiências entre funcionários novos e antigos e trazer inovação na gestão pública.” 
 
Já o secretário municipal de Saúde lembra que as unidades da Atenção Básica são a               
porta de entrada dos usuários na rede pública de saúde e precisam contar com a               
supervisão de gestores altamente capacitados. “Nas policlínicas desenvolvemos os         
principais atendimentos e programas de prevenção e promoção em saúde e nelas            
queremos as mais modernas e melhores ferramentas aplicadas em instituições          
públicas e privadas.” 
 
Sobre o Vetor Brasil 
 
O Vetor Brasil é uma entidade civil, suprapartidária, sem fins lucrativos, sediada em             
São Paulo, que apoia governos na atração, pré-seleção e desenvolvimento de           
profissionais para trabalharem no setor público. Em 2017, apoiou a Prefeitura de            
Londrina em um processo inédito no Brasil, na pré-seleção da atual secretária de             
Educação do município de Londrina, Maria Tereza Paschoal de Moraes.  
 
Além disso, já fez a pré-seleção de mais de 10 líderes alocados. Em relação ao seu                
Programa Trainee de Gestão Pública, já alcançou mais de 50.000 inscrições, e alocou             
mais de 280 trainees em mais de 40 governos em todas as 27 UFs do país. 
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