
 

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO SIMPLIFICADO CREFITO -11  

  

Programa de desenvolvimento e inserção do profissional Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional no Sistema Único de Saúde – PDSUS 

 

A Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975 criou o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional com a incumbência de 

fiscalizar o exercício das profissões de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais definidas 

no Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969. 

 Além da competência de fiscalização, nos termos da previsão do art. 7º, inciso 

XII, da Lei nº 6.316/1975 compete ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 11ª Região - CREFITO - 11 estimular a exação no exercício da profissão, 

velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem, no âmbito do Distrito Federal 

e de Goiás. 

Com o intuito de fomentar a formação e o aperfeiçoamento do corpo que compõe 

este Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do DF/GO, considerando o teor da 

Portaria n° 15, de 04 de março de 2022, que cria o programa de desenvolvimento e 

inserção do profissional Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional no Sistema Único de 

Saúde – PDSUS, em consonância com o artigo 4º e seus parágrafos da Resolução 

CREFITO-11 nº 29, de 13 de março de 2021, e, com o  objetivo de capacitação e 

atualização dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do CREFITO-11, 

para contribuir com a inserção desses profissionais junto ao Sistema Único de Saúde – 

SUS.  

 Abre-se edital simplificado para a participação dos profissionais a serem 

mentoreados que deverá seguir os critérios previsto na Portaria nº 15 de 04 de março de 

2022 e o número de disponibilização para o programa serão de 50 vagas, por ordem 



 

de inscrição.   

A autorização será concedida após avaliação da Gestão do CREFITO 11 de acordo 

com a ordem de inscrição e o preenchimento dos Requisitos previstos na Portaria n° 15, 

de 04 de março de 2022.  
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