
Processo de seleção de profissionais à 
Prefeitura de Santos entra em uma fase 

decisiva 
 

Banca avaliadora, formada por especialistas na área de saúde, fará 
entrevistas com pré-selecionados; decisão final sai em dezembro 

 
O processo de seleção para 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, entra em uma das fases mais importantes.             
Até o início da próxima semana ocorrem as entrevistas da etapa de Banca Avaliadora              
dos 17 candidatos pré-selecionados. A banca é formada por especialistas com amplo            
conhecimento profissional e acadêmico na área de saúde. 
 
A seleção dos candidatos aos cargos na Prefeitura de Santos está a cargo do Vetor               
Brasil, entidade civil, suprapartidária e sem fins lucrativos. O Vetor Brasil auxilia            
governos na atração, pré-seleção e desenvolvimento de profissionais para trabalharem          
no setor público. 
 
Nesta etapa do processo, a banca avaliadora fará entrevistas online com os candidatos             
selecionados para verificar o conhecimento técnico e capacidade para ocupar as           
funções em Santos. Entre os profissionais que participam da banca avaliadora, estão            
Márcia Cristina Gomes da Rocha, especialista sênior em saúde na representação do            
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, com larga experiência em           
administração pública e planejamento e avaliação de políticas sociais; e Ana Maria            
Malik, professora titular da EAESP-FGV, foi diretora de hospitais públicos e privados e             
com expertise na área de saúde coletiva, com ênfase em administração de saúde.  
 
Ao todo, 371 profissionais se inscreveram no processo de seleção, cujas inscrições            
foram encerradas em 17 de outubro. Após análise do currículo, foram aprovados 92             
para as etapas seguintes. Nos últimos dias 10 e 11, ocorreram a sabatina e a prova de                 
conhecimentos técnicos. Enfermeiros, cirurgiões dentistas, administradores,      
psicólogos farmacêuticos, advogados e representantes do Conselho Municipal de         
Saúde participaram das sabatinas. “Essa etapa foi fundamental para conhecermos          
melhor os candidatos e fornecer informações adicionais ao secretário municipal de           
Saúde de Santos, Fábio Ferraz, que será o responsável pela escolha final dos quatro              
coordenadores”, afirma Bruna Eboli, diretora do Programa Líderes de Gestão Pública           
do Vetor Brasil. 
 
Segundo Bruna, na última semana de novembro, os candidatos pré-selecionados pelo           
Vetor Brasil serão indicados à Prefeitura de Santos, que tomará a decisão final por              
meio da última fase de entrevistas presenciais. A escolha dos quatro coordenadores            
ocorre no início de dezembro. 
 
A seleção dos profissionais para a Secretaria de Saúde de Santos ocorre em momento              



importante para o país, quando ocorreram as eleições gerais no país e a questão ética               
e de transparência no setor público estão em debate. “Queremos contribuir trazendo            
inovação aos processos de seleção dos órgãos públicos, com processo transparente e            
baseado em competências”, diz Bruna. “Usamos uma metodologia própria, que avalia           
cada candidato de forma ampla e aprofundada. Nosso processo é conduzido de forma             
transparente onde todos os candidatos recebem o mesmo tipo de avaliação.           
Utilizamos critérios técnicos, funcionais e comportamentais para selecionar os         
melhores talentos para cada posição”, diz. 
 
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, Fábio Ferraz, 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.” 
 
“Somos parceiros dos governos na atração, pré-seleção, desenvolvimento e o          
acompanhamento dos profissionais requisitados pelos governos”, afirma Bruna Eboli,         
diretora do Programa Líderes de Gestão Pública. “Queremos colocar as melhores           
pessoas nos lugares certos para resolver os principais problemas do Brasil”, diz Bruna. 
 
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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