
 

 
 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA ESCOLA DE SAÚDE (ECSA) 
 

COD OBJETO DA 
COMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIAS GERAIS (SOCIOEMOCIONAIS E METACOGNITIVAS) 

CGO1 
Bem-estar e 
qualidade 

Atuar consciente e sistematicamente para a manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas, 
famílias e comunidade, considerando aspectos éticos, políticos, espirituais, sociais, culturais, econômicos, 
ambientais e biológicos, para o desempenho adequado das atividades profissionais. 

CGO2 
Domínio de 
linguagens 

Dominar e utilizar diferentes linguagens, compatíveis com o exercício profissional para comunicar, avaliar, 
defender e compartilhar com clareza e precisão informações, ideias, experiências e soluções. 

CGO3 Liderança 

Liderar pessoas e grupos, gerenciar conflitos interpessoais, tomar decisões mediante análise de situações de 
saúde, propor soluções para os problemas, estabelecer acordos e negociação, adotar atitude cooperativa   em 
equipes de trabalho para o alcance de metas e resultados e para a manutenção do bom funcionamento 
organizacional. 

CGO4 
Autocrítica e 

aprendizagem 
contínua 

Demonstrar disposição, autocrítica e compromisso pessoal com o ato de aprender continuamente e  apresentar 
as soluções mais adequadas para os problemas dos indivíduos e grupos populacionais, o desenvolvimento e/ou 
transformação da realidade estudada. 

CGO5 
Autocuidado e 

alteridade 

Reconhecer-se como sujeito na diversidade humana e compreender o impacto desta na vida em sociedade para 
cuidar da saúde física, emocional e espiritual de si e do outro, por meio do desenvolvimento da consciência 
socioambiental. 

CG06 Pesquisa 
Assumir atitude investigativa, contemplando a diversidade de fenômenos e métodos de pesquisa, tendo em vista 
o desenvolvimento e/ou transformação da realidade estudada. 



 

 
  

 

CG07 Participação Social 
Reconhecer a saúde como direito, sendo capaz de exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social e 
garantir a integralidade da assistência, entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social. 

CG08 Ética e Profissão 
Agir de modo ético em todo e qualquer contexto e nestes, fazer uso do raciocínio lógico, analítico e visão sistêmica 
para interpretar fenômenos oriundos do mundo do trabalho, resolver problemas, dar orientações, tomar decisões 
assumindo as responsabilidades decorrentes das mesmas. 


