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Ofício nº 090/09 

Florianópolis, 18 de novembro de 2009. 

 

Senhor Prefeito: 

 

O Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina (SIMESC), na 

condição de representante legal da categoria médica no Estado, vem pelo 

presente expressar a sua satisfação diante da iniciativa desta Prefeitura de 

regularização da situação dos profissionais médicos que prestam serviço no 

Programa de Saúde da Família.  

A publicação do Edital para realização de processo seletivo visando a 

contratação de oito médicos para o Programa, por prazo indeterminado, indica 

que se tem feito avanços no campo da aproximação entre a Administração 

Pública projetada pela nossa Constituição Federal e aquela presente na 

realidade. Tal medida, que se coaduna com tais princípios constitucionais, 

fortalece a categoria aqui representada e, por certo, toda a sociedade. 

No entanto, não podemos deixar de ressaltar que muito ainda precisa ser 

feito. A saúde pública não se restringe ao atendimento do PSF e estes 

profissionais não poderão desempenhar o atendimento adequado à população 

sem o suporte de outros médicos e demais profissionais da área. 

Os profissionais médicos que prestam serviços em postos de 

atendimento e hospitais também precisam ser regularizados da mesma forma. 

O atendimento a saúde não pode se dar de forma satisfatória sem a devida 

contratação de profissionais para áreas como clínica geral, cirurgia geral, 

pediatria, ginecologia e obstetrícia, falando apenas da atenção básica. 

Portanto, cabe ressaltar que, embora seja salutar a providência pela 

contratação regular de oito médicos para o PSF, muitos outros ainda aguardam 

o reconhecimento devido pelo trabalho que desempenham, também através da 

regularização das suas situações de trabalho.  
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A saúde pública é atividade fim do Estado e de caráter permanente. Para 

que tal atividade seja concretizada de maneira apropriada, os profissionais que 

a exercem devem ser respeitados e reconhecidos pelo papel importante e 

indispensável que exercem na nossa sociedade. É absolutamente preciso que 

tais servidores sejam contratados através de concurso público, para prestarem 

serviço de forma ininterrupta e em conformidade com a lei.  

Esta entidade atua na defesa dos seus representados também pelos 

princípios norteadores da República Federativa do Brasil, insculpidos no texto 

da Carta Constitucional. Entendemos não ser possível uma categoria defender 

interesses à margem da legalidade e moralidade, e assim sendo, reforçamos 

nosso interesse em ver mais medidas como esta serem realizadas, buscando o 

reconhecimento legítimo do profissional médico. 

Cumprimentando-o pela visão moderna e pelo respeito às normas legais 

do país, enviamos as nossas saudações sindicais. 

 

 

Atenciosamente 
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