
 

Caso não consiga visualizar esse informativo, copie o endereço eletrônico 
abaixo e cole no seu navegador 
http://www.conselho.saude.gov.br/informativo/2011/jun/informe14.pdf 

 

Caso não queira mais receber o Informativo do CNS envie um e-mail para 
cns@saude.gov.br pedindo que o seu endereço eletrônico seja retirado da 
nossa lista. 

 

 

Informativo Eletrônico do Conselho Nacional de Saúde - ano 08 – n.º 14 - Brasília, 14 de junho de 2011 

 

  Home Links Úteis  Fale Conosco  

Abertas 200 vagas para o 
  

 
 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) realiza, nos dias 07 e 08 de julho, o Seminário 
Nacional sobre Serviço Civil em Saúde e sobre as Demandas Judiciais no Âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Se você ainda não se inscreveu, fique atento ao prazo de inscrição que segue até o dia 
27 de junho. Ao todo são 200 vagas a serem preenchidas por ordem de inscrição.  

 
No primeiro dia do seminário representantes do CNS, Ministério da Saúde, Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems), Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde (AMPASA) e do 
Supremo Tribunal Federal, vão tratar a questão das demandas judiciais no SUS que representa hoje 
um desafio tanto para os gestores, como para a população. 

 
Já o Serviço Civil em Saúde será levado à mesa de discussões no dia 08 de julho e contará 

com a presença de palestrantes do CNS, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Fórum 
Nacional de Residentes em Saúde e do Deputado Federal Geraldo Resende (PMDB-MS).  

 
Para participar do Seminário é necessário acessar o site do Conselho 

(www.conselho.saude.gov.br), clicar no link do Seminário e preencher a ficha de inscrição. Toda a 
programação também estar disponível na página na internet. Confira! 
 

Serviço 
 
Seminário Nacional sobre Serviço Civil em Saúde e sobre as Demandas Judiciais no Âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  
Data: 07 e 08 de julho 
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Horário: das 9h às 17h  
Local: Av. W 5 – SGAS 902, Bloco C - Auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio – CNTC - Brasília/DF 
 

____________________________________________________________________ 

  
 

Conselho Nacional de Saúde - "Efetivando o Controle Social". 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “G” - Edifício Anexo, Ala “B” - 1º andar - Sala 103B - 70058-900 - Brasília, DF 

I 
 

 

 

https://twitter.com/comunicacns
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002062873752
https://picasaweb.google.com/comunicacns
http://www.youtube.com/user/comunicacns
mailto:cns@saude.gov.br

