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XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE: Diálogos no cotidiano do SUS 

 

EDITAL – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 16ª 

Mostra Brasil aqui tem SUS 2019 – ÂMBITO LOCAL: TOCANTINS 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – Cosems-TO, 
por meio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Conasems, no 
uso das suas atribuições legais, e, pautado nos Artigos 2º, 4º e 5º do REGULAMENTO DA 

16ª “MOSTRA Brasil aqui tem SUS” – edição 2019 Conasems,  estabelece e torna público 
os critérios de avaliação e seleção das experiências inscritas e submetidas para análise, 
avaliação e seleção, objetivando a participação na 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS, 
edição 2019, a ser realizada no XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde no período de 2 a 5 de julho de 2019, em Brasília/DF. As inscrições deverão ser 
encaminhadas para o e-mail: mostras.cosemsto@gmail.com até a meia noite (00:00) 
do dia 21/5/2019,  SEM PRORROGAÇÃO DE PRAZOS. Não serão aceitas 

experiências fora do prazo estipulado. Assim, passa a prevalecer critérios que seguem: 
 

1. Critérios de Avaliação e Seleção das experiências submetidas para análise: 

Critérios Relevância 

1 - Conformidade com os critérios pré-
estabelecidos no edital, incluindo o formato 
solicitado no formulário de inscrição. 

Eliminatório e Classificatório 

2 - Seleção de NO MÁXIMO ATÉ 02 (duas) 
experiências por Região de Saúde, respeitada 
a demanda de inscritos, obedecendo princípio 
da paridade por Região de Saúde e qualidade 
da experiência apresentada 

Eliminatório e Classificatório 

3 - Seleção de APENAS 01 (uma) experiência 
por cidade, dentro da Região de Saúde, 
respeitada a demanda de inscritos, 
obedecendo princípio da paridade por Região 
de Saúde e qualidade escrita da experiência 
apresentada. 

Eliminatório e Classificatório 

4 - Relevância e aplicabilidade. Classificatório 

5 - Ampliação do acesso. Classificatório 

6 – Intersetorialidade. Classificatório 

7 - Coordenação do cuidado em rede. Classificatório 

8 - Caráter inovador. Classificatório 

9 - Alinhamento às diretrizes do SUS de 
equidade e integralidade 

Classificatório 
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1.1 No caso de empate serão utilizados como critérios de desempate, a sequência: 

a) maior nota no item relevância e aplicabilidade; 

b) maior nota no item ampliação do acesso; 

c) maior nota em intersetorialidade; 

d) maior nota no item coordenação do cuidado em rede; 

e) maior nota no item caráter inovador; 

f) maior nota no item alinhamento às diretrizes do SUS de equidade e 

integralidade; 

 

2. Das Disposições Gerais: 

 
2.1 Os prazos estabelecidos obedecerão as seguintes datas: 
 

Data Ação 

 
21/4/2019, até as 00h 

Recebimento das Inscrições pelo 
e-mail: 

mostras.cosemsto@gmail.com 

 
22/4/2019 a 25/4/2019 

Período de seleção das mostras 
pela banca 

 
26/4/2019 

Publicação dos resultados das 
mostras selecionadas 

              27/4/2019 a 29/4/2019 Interposição de recursos 

              30/4/2019 Respostas para os recrusos 

              02/5/2019 a 03/5/2019 Inserção das mostras selecionadas pelo 
Cosems-TO na plataforma do Conasems 

 
2.2 Caberá a comissão avaliadora do Cosems/TO: 

 
2.1.1 Solucionar as questões relacionadas à seleção e avaliação das experiências 

e seus autores, no âmbito local –Tocantins. 

2.1.2 Resolver e deliberar sobre as soluções para os casos omissos a este edital. 

 
Parágrafo Único: Outras questões relacionadas à MOSTRA serão resolvidas pela 

Comissão Organizadora do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 

em consonância ao estabelecido no REGULAMENTO DA 16ª “MOSTRA Brasil aqui tem 

SUS” – edição 2019, publicado pelo Conasems. 

Palmas-TO, 11 de março de 2019. 
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