PERGUNTAS FREQUENTES
1) Como faço para me inscrever no congresso?
As inscrições para o Congresso deverão ser feitas através deste site. Você poderá se
inscrever até o dia 15/03/2019 com desconto ou no evento.

IMPORTANTE: existem dois tipos de INSCRIÇÃO, para a MOSTRA deve ser feita uma
inscrição da SMS e através dela são enviados todos os trabalhos, chama-se INSCRIÇÃO
NA MOSTRA, para as atividades no Congresso, deverá ser feita a inscrição do GRUPO
de servidores ou INDIVIDUAL conforme a necessidade.

2) Como faço para inscrever trabalhos no congresso?
Todo o processo de envio de trabalhos será efetuado através deste site! Acesse a
página MOSTRA neste site, leia as regras de envio e siga as orientações do sistema,
apenas as Secretarias Municipais de Saúde podem enviar os trabalhos.

3) Terei que pagar algum valor para participar ou enviar trabalhos?
Para participar do evento sim, acesse a página INSCREVA-SE. Se for somente para
enviar trabalho não há pagamento por parte do autor, apenas da SMS, veja todas as
regras em MOSTRA.

4) Qual o prazo máximo para envio dos trabalhos?
Os trabalhos poderão ser inscritos e enviados no prazo até o dia 01/03/2019.

5) Quais são as regras para envio dos trabalhos?
Consulte a página MOSTRA neste site.

6) Qual o público alvo do Congresso?
O público-alvo deste evento é composto por Secretários (as) Municipais de Saúde,
assessores e técnicos das equipes de gestão dos municípios e também aberto à
participação de todos os profissionais das áreas técnicas e administrativas de saúde.

PERGUNTAS FREQUENTES
7) Haverá limite de inscrições para o Congresso?
Apenas os cursos/oficina tem limite de vagas, inscreva-se o quanto antes para garantir
sua vaga no curso preferido.

8) Será necessária a apresentação do trabalho em forma de banner?
Todos os trabalhos do Congresso serão apresentados na forma de Banner.

9) Os trabalhos inscritos deverão ser apresentados oralmente?
Além da apresentação do trabalho inscrito no formato de banner, se o seu trabalho foi
selecionado para as RODAS DE CONVERSA que serão realizadas no dia 29/03 das 14h00
às 17h30, pelo menos um autor deverá estar presente.

10) Como faço para inscrever com NOTA DE EMPENHO?
Para inscrições com Nota de Empenho, por favor, lei atentamente as instruções NOTA
DE EMPENHO na página INSCREVA-SE neste site.

