
*RESOLUÇÃO SES Nº 1.859 DE 24 DE MAIO DE 2019 
 
ESTABELECE A REGULAMENTAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E 
NÍVEL CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO COMO 
CAMPOS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO, INTERNATO E CAMPO DE 
PRÁTICA PARA PÓSGRADUANDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL MÉDIO, 
SUPERIOR E DE PÓS-GRADUAÇÃO DA INICIATIVA PÚBLICA E PRIVADA 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições  que lhe são conferidas 
pela Legislação em vigor, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- a Constituição Federal e a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
atribuem responsabilidade ao Sistema Único de Saúde sobre a ordenação da formação 
de recursos humanos na área de saúde; 
 
- a Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional; 
 
- a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes de nível superior e nível técnico; 
 
- a Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007, do Ministério da Educação, que estabelece 
normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização; 
 
- as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área de saúde, 
instituídas pelo Conselho Nacional de Educação e as Diretrizes Nacionais que 
regulamentam os estágios em suas diferentes modalidades;  
 
- a necessidade de ordenamento na utilização das Unidades de Saúde SES-RJ como 
campo para formação em saúde, bem como os fluxos internos no âmbito da 
Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde; e 
 
- a necessidade de propiciar maior integração entre ensino e serviço; e 
 
- a necessidade de incentivar financeiramente a área de educação em saúde das 
unidades da rede estadual de saúde, permitindo o investimento em ações de 
qualificação profissional; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a regulamentação para a utilização das Unidades de Saúde e Nível 
Central da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro como campos de estágio 
obrigatório (aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 
para aprovação  e obtenção de diploma) e não obrigatório (aquele desenvolvido como 
atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória), internato e campo 
de prática para pós-graduandos pelas instituições de ensino de nível médio, superior e 
de pós-graduação da iniciativa pública e privada. 
 



Art. 2° - O estágio obrigatório e não obrigatório, internato e campo de prática para pós-
graduandos nas Unidades de Saúde e no Nível Central da SES/RJ visam à qualificação 
profissional em saúde voltada às necessidades do Sistema Único de Saúde no Estado do 
Rio de Janeiro em conformidade com a Política Nacional de Saúde. 
 
Art. 3° - A solicitação de convênio para campo de estágio obrigatório, não obrigatório, 
internato e o campo de prática para pós-graduandos serão submetidos à Secretaria de 
Estado de Saúde/Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde. 
 
Art. 4°- As vagas de estágio obrigatório, internato e campo de prática para pós-
graduandos serão oferecidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para 
os alunos das Instituições de Ensino 
que tenham celebrado Termo de Cooperação Técnica para esse fim, onde estarão 
acordadas todas as condições de realização do estágio. 
 

§ 1º - Os Termos de Cooperação Técnica deverão conter as diretrizes orientadoras das 
responsabilidades, funções e atividades relativas ao desenvolvimento do estágio, 
internato e campo de prática para pósgraduação. 
 
§ 2º - Os Termos de Cooperação Técnica deverão ser assinados pela Subsecretaria de 
Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde e pelo representante legal da Instituição de 
Ensino. 
 
Art. 5° - Para manifestação do interesse na celebração do Termo de Cooperação Técnica, 
as Instituições de Ensino deverão, a qualquer tempo, apresentar à Subsecretaria de Pós-
graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde/Coordenação de Ensino os documentos 
conforme especificação que segue. 
 
I - Ofício de solicitação manifestando interesse em celebrar o Termo de Cooperação 
Técnica. (ANEXO I) 
 
II - Cadastro da Instituição de Ensino e do dirigente. (ANEXO II) 
 
III - Plano de Trabalho/Descrição do Projeto. (ANEXOS III) 
 
IV - Termo de Anuência do Representante da(s) Unidade(s) de Saúde (ANEXO IV) 
 
V - Estatutos da instituição e ata de eleição da diretoria ou ato de nomeação, conforme 
o caso (entidades privadas ou filantrópicas). 
 
VI - Carta de Concordância de contrapartida de estágio (ANEXO V) 
 
VII - Certidão do Conselho Nacional de Assistência Social (no caso de Entidades 
Filantrópicas). 
 
Art. 6° - Após análise da documentação apresentada pela Instituição de Ensino, será 
publicado no Diário Oficial do Estado o extrato do Termo de Cooperação Técnica, 
contendo nome da pessoa jurídica credenciada. 
 
Art. 7°- Somente as Instituições de Ensino que atendam os requisitos estabelecidos 
nessa Resolução estarão habilitadas a firmar Termo de Cooperação Técnica com a 



SES/RJ, para utilização de suas Unidades de Saúde e/ou setores do Nível Central como 
estágio obrigatório e não obrigatório, internato e campo de prática para pós-
graduandos. 
 
Art. 8° - As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos 
da celebração do Termo de Cooperação Técnica correrão por conta das Instituições de 
Ensino, que não terão direito a ressarcimento de despesas de qualquer natureza. 
 
Art. 9° - O Termo de Cooperação Técnica entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura, com vigência de 60 (sessenta) meses. Após o qual novo Termo de 
Cooperação Técnica deverá ser celebrado, nos moldes do artigo 5°. 
 
Art. 10 - O Termo de Cooperação Técnica será rescindido, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, quando se verificar uma das 
seguintes hipóteses: 
 
I - Em qualquer caso de desrespeito aos termos previstos no Instrumento; 
 
II - Por prévio e expresso acordo firmado entre as partes com no mínimo 60 (sessenta) 
dias de antecedência; 
 
III - Findo o prazo estabelecido no artigo 9°; 
 
IV - Por dissolução, suspensão, impedimento, concordata e/ou falência da Instituição de 
Ensino; 
 
V - O não cumprimento da contrapartida pela Instituição de Ensino. 
 
Art. 11 - O ingresso de alunos para ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO remunerado pela 
Secretaria de Estado de Saúde, para alunos de nível médio e superior, se fará por meio 
de Processo Seletivo Público para a admissão de alunos regularmente matriculados em 
Instituições de Ensino reconhecidas e aprovadas pelo Ministério da Educação. 
 

Parágrafo Único - A abertura de Processo Seletivo Público para o preenchimento de 
vagas de estágio não obrigatório em saúde é prerrogativa a SES/RJ, vinculada ao 
planejamento desta Secretaria quanto à promoção da qualificação profissional para a 
atuação nas diferentes esferas do Sistema Único de Saúde. 

Art. 12 - Serão considerados aptos a concorrer às vagas de estágio não obrigatório todos 
os alunos matriculados em Instituições de Ensino reconhecidas e aprovadas pelo 
Ministério da Educação (MEC) ou Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro 
(CEE/RJ) e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Regulamento e no Edital do 
Processo Seletivo. 
 
Art. 13 - O Edital de Processo Seletivo Público disporá sobre a distribuição de vagas, 
processo e cronograma de inscrições, documentos exigidos, datas das provas, data de 
apresentação e demais condições que forem necessárias. 
 
Art. 14 - O quantitativo de vagas, segundo as especialidades ou áreas de educação e 
modalidades de estágio, e sua distribuição pelas Unidades Assistenciais serão 
estabelecidos pela SES/RJ. 



 
§ 1º - Fica assegurada às pessoas portadoras de deficiência a oferta do percentual de 
até 10% (dez por cento) do total de vagas.  
 
§ 2° - As informações sobre número e distribuição de vagas, por Unidade de estágio, por 
curso e especialidade, deverão constar obrigatoriamente do Edital do Processo Seletivo 
Público. 
 
Art. 15 - A realização ou não de Processo Seletivo Público dependerá do planejamento 
anual, ao encargo da Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde. 
 
Art. 16 - No caso de estágio não obrigatório, a contratação de seguro contra acidentes 
pessoais será de responsabilidade da SES/RJ.  
 
Art. 17 - O estagiário poderá receber bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação 
que venha a ser determinada.  
 
Art. 18 - A concessão de bolsa-auxílio e auxílio-transporte, pela SES/RJ, aplica-se 
exclusivamente aos alunos admitidos na modalidade estágio não obrigatórios em saúde, 
por meio de Processo Seletivo Público. 
 
Art. 19 - O valor da remuneração de estágio será estabelecido de acordo com o 
planejamento anual, ao encargo da Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa 
em Saúde. 
 
Art. 20 - Os estagiários admitidos na modalidade ESTÁGIO OBRIGATÓRIO em saúde não 
farão jus à bolsa auxílio e/ ou auxílio-transporte. 
 
Art. 21 - As Instituições de Ensino com Termo de Cooperação Técnica vigente deverão 
apresentar solicitação de Campo de Estágio Obrigatório ao setor responsável na 
Unidade de Saúde ou nível central, concedente do campo de estágio, nos meses de 
janeiro a março para estágios no primeiro semestre e de junho a agosto para estágios 
no segundo semestre em formulário próprio, fornecido pela Coordenação Ensino/ 
Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde, que deverá ter todos os 
seus campos devidamente preenchidos.  
 
Parágrafo Único - O formulário a que se refere o caput desse artigo deverá conter, entre 
outras informações: 
 
I - O número de estagiários envolvidos no programa. 
 
II - Os nomes e demais dados pessoais dos educandos. 
 
III - A distribuição dos alunos em grupos, o período de início e término, a carga horária. 
 
IV - Os nomes do professor orientador de estágio da instituição solicitante e do 
supervisor de estágio da SES/RJ com o respectivo registro no conselho de classe regional; 
 
V - Informações da apólice de seguros à qual o grupo de alunos estiver vinculado. 
 



Art. 22 - O internato de medicina deverá obedecer às diretrizes estabelecidas pelas 
unidades de Saúde da Rede de Saúde da SES/RJ em concordância com as normas do 
Ministério da Educação por meio de Comissão de Ensino específica e regida por estatuto 
próprio. 

Art. 23 - As vagas de estágio obrigatório, internato e campo de prática para pós-
graduandos serão oferecidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, nas 
Unidades de Saúde e setores do Nível Central, para desenvolvimento das atividades 
práticas de ensino, de acordo com a disponibilidade técnica e administrativa de cada 
Unidade/Setor, pactuadas com seus respectivos gestores. 
 
Parágrafo Único - A existência de Termo de Cooperação Técnica não obriga a Secretaria 
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro a receber alunos nas modalidades descritas nessa 
Resolução, desde que a recusa 
explicite os óbices técnicos ou administrativos que a motivaram. 
 
Art. 24 - O período de estágio obrigatório, estágio não obrigatório, internato e pós-
graduação será definido entre a SES/Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa 
em Saúde e as Instituições de Ensino em função da carga horária estabelecida como 
necessária à formação do aluno e de acordo com a disponibilidade nos campos da 
SES/RJ, observando-se os limites estabelecidos na legislação vigente. 
 
Art. 25 - As contrapartidas financeiras devidas pelas Instituições de Ensino, em função 
da utilização do campo de estágio obrigatório não remunerado de nível superior e 
médio, estágio no regime de internato 
e campo de prática para pós-graduação na SES/RJ ficam estabelecidas conforme segue: 
 
§ 1º - INSTTIUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (curso de medicina) - 1(hum) salário 
mínimo nacional; INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (demais cursos de graduação 
e pós-graduação da área de saúde) - 1/2 (meio) salário mínimo nacional; INSTITUIÇÕES 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO MÉDIO - 1/10 - (hum décimo) salário mínimo 
nacional. 
 
§ 2º - Os valores estabelecidos serão recolhidos pecuniariamente em favor da Secretaria 
de Estado de Saúde, CNPJ/PCRJ nº35949791000185, no Banco nº237 - Agência 6898-5 - 
conta corrente 2720-0. 
 
§ 3º - A ausência de depósito do valor referente à contrapartida verificada por até 2 
(dois) meses, consecutivos ou não, implicará na suspensão do estágio. 
 
§ 4º - A ausência de depósito do valor referente à contrapartida verificada por até 4 
(quatro) meses, consecutivos ou não, implicará a rescisão do Termo de Cooperação 
Técnica. 
 
§ 5º - Os valores mencionados no Art. 2º destinam-se a gestão e desenvolvimento das 
ações de educação em saúde e aparelhamento das Unidades de Saúde SES-RJ 
gerenciadoras do campo de estágio. 
 
§ 6º Os valores da contrapartida devidos pela Instituição de Ensino: 
 
I - Deverão ser recolhidos até o quinto dia do mês que antecede o início do estágio e ser 
mantido durante todo período de permanência do aluno. 



 
II - Serão referentes ao valor mensal por aluno utilizando campo de estágio, 
independente da carga horária do mês. 
 
§ 7º As Instituições de Ensino ficam excluídas da obrigatoriedade de pagamento de 
contrapartida relativa aos: 
 
I - Estágios de estudantes de Instituição Pública de Ensino; 
 
II - Estágios não obrigatórios. 
 
§ 8º Às Instituições Públicas de Ensino caberá a oferta de vagas de cursos de 
especialização e/ou mestrado para preceptores das Unidades Concedentes do estágio 
obrigatório e estágio médico no regime de internato, a serem definidas em acordo com 
a Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde/SES-RJ. 
 
I - Deverá ser desenvolvido e acordado Plano de Aplicação de Recursos entre as 
instituições envolvidas: Instituições de Ensino Superior, diretor da unidade de saúde 
utilizada como campo de estágio obrigatório, estágio no regime de internato e campo 
de prática para pós-graduação e Subsecretária de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em 
Saúde/SES-RJ. 
 
II - Os Planos de Aplicação de Recursos deverão ser emitidos semestralmente. 
 
III - Os Centros de Estudos e/ou Núcleos de Educação Permanente das unidades campo 
de estágio obrigatório, estágio no regime de internato e campo de prática para pós-
graduação ficarão responsáveis 
por emitir relatórios semestrais quanto à execução do plano de aplicação de recursos 
pactuado entre as intuições envolvidas. 
 
§ 9º A Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde ficará responsável 
por avaliar os relatórios referentes à utilização da contrapartida para fins de qualificação 
acadêmica das atividades realizadas nos campos de estágio, capacitação e qualificação 
dos supervisores e preceptores dos estágios; atividades de capacitação e qualificação 
destinados aos profissionais da Secretaria de Estado de Saúde, bolsas de residências 
médicas, multiprofissionais em saúde e/ou outras modalidades. A análise dos relatórios 
será utilizada por ocasião da renovação dos convênios em questão. 
 
§ 10 A fiscalização da regularidade dos depósitos das contrapartidas se dará pela 
Subsecretaria Executiva. 
 
§ 11 Aplicam-se as disposições desta Resolução aos instrumentos jurídicos vigentes. 
 
I - As Instituições de Ensino que se encontrarem com convênio em vigor deverão 
apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias a carta de concordância com a cobrança 
de contrapartida para fins de aditamento do convênio. 
 
II - A não apresentação da carta de concordância com a cobrança de contrapartida no 
prazo previsto no parágrafo 1º ensejará na rescisão automática do respectivo convênio. 
 
III - O modelo de carta de concordância com a cobrança de contrapartida constitui o 
Anexo VI desta Resolução.  



 
Art. 26 - Cabe às Instituições de Ensino arcar com os custos do Seguro Obrigatório de 
todos os seus estagiários obrigatórios e internos.  
 
Art. 27 - A Instituição de Ensino garantirá, por meio de seus docentes designados e 
remunerados, o acompanhamento efetivo das atividades desenvolvidas pelos 
acadêmicos nas dependências das Unidades de Saúde e setores do Nível Central da 
SES/RJ concedentes do campo de estágio obrigatório ou internato. O acompanhamento 
será realizado pelo: 
 
I - Professor orientador de estágio, no caso de estágio obrigatório; 
 
II - Supervisor, no caso de Internato; 
 
III - Preceptor, no caso de pós-graduandos. 
 
Parágrafo Único - As atividades que exigirem o atendimento efetivo do paciente só 
poderão ser realizadas pelo profissional de saúde da SES/RJ, supervisor ou preceptor do 
campo de estágio ou internato. 
 

Art. 28 - A Secretaria de Estado de Saúde, através de suas Unidades/setores do Nível 
Central, indicará funcionário de seu quadro de pessoal, com formação e experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso, para exercer a atividade 
de preceptoria e/ou supervisão. 
 
Art. 29 - As funções de professor orientador e preceptor são distintas e desempenhadas 
por profissionais igualmente distintos de cada uma das partes envolvidas no processo, 
ficando desta forma vedada a acumulação de função de professor orientador e 
supervisor por parte de profissional da respectiva Unidade. 
 
Art. 30 - O início do estágio obrigatório e não obrigatório, internato ou campo de prática 
de pós-graduandos somente será permitido após a assinatura do Termo de 
Compromisso, a ser firmado entre a SES/RJ e o aluno, com a mediação obrigatória da 
Instituição de Ensino. 
 
§ 1° - O Termo de Compromisso expressará a duração do estágio, internato ou campo 
de prática para pós-graduação, as atribuições, direitos e deveres dos educandos, bem 
como as condições para desligamento e as penalidades a que estarão sujeitas as partes 
envolvidas.  
 
§ 2° - O Termo de Compromisso deverá mencionar necessariamente o Termo de 
Cooperação Técnica firmado entre a SES/RJ e a Instituição de Ensino à qual o aluno está 
vinculado. 
 
§ 3° - Os Termos de Compromisso do Aluno, emitidos pela Coordenação de Ensino, 
deverão ser assinados pelo Subsecretaria de Pósgraduação, Ensino e Pesquisa em Saúde 
SES/RJ, pelo representante legal da Instituição de Ensino, pelo aluno, além de uma 
testemunha da SES/RJ e outra da Instituição de Ensino, e terão vigência durante o tempo 
previsto para a realização do estágio. 
 



§ 4º - As datas de início e término dos estágios deverão estar em consonância com a 
grade curricular do aluno e a possibilidade das unidades de saúde e nível central em 
recebê-los dentro dos períodos estipulados. 
 
§ 5º - O local, horário e data da assinatura do Termo de Compromisso serão definidos 
pelo setor da SES/RJ responsável pelos estágios. 
 
Art. 31 - A qualquer momento, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através da Secretaria de 
Estado de Saúde, poderá, a seu critério, por sua iniciativa solicitar ao (s) PROPONENTE 
(S) e/ou pelo INTERESSADO informações ou dados adicionais relacionados às atividades 
de estágio, internato e pós-graduação. 
 
Art. 32 - É expressamente vedada qualquer forma outra de acesso às Unidades da 
SES/RJ, para realização de atividades de estágio, internato ou campo de treinamento de 
pósgraduação, que não aquelas previstas na presente Resolução. 
 
Art. 33 - O número total de estagiários não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) 
do quadro de pessoal da Unidade Assistencial ou do Nível Central da SES/RJ em que o 
estágio será realizado. 
 
Art. 34 - O descumprimento das normas dessa Resolução pela Unidade Assistencial ou 
do Nível Central da SES/RJ pode acarretarem penalização no âmbito administrativo, sem 
prejuízo de outras consequências, proporcionais ao dano causado. Aquele que reincidir 
na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por 02 
(dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo 
correspondente. 
 
Art. 35 - A assinatura do Termo de Compromisso do Aluno obrigará o educando a acatar 
o regimento da Unidade e Nível Central, os Códigos de Ética da respectiva categoria 
profissional e a presente Resolução. 
 
Art. 36 - A Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde/ Coordenação 
de Ensino, tem em suas atribuições: 
 

I - Aprovar a viabilidade de campo de estágio a partir da análise da compatibilidade da 
proposta da instituição de ensino com a política nacional de saúde, legislações vigentes, 
os programas de governo e as prioridades da SES/RJ para o desenvolvimento de 
Recursos Humanos para o trabalho no SUS no Estado do Rio de Janeiro. 

II - Monitorar junto às unidades próprias o desenvolvimento dos programas de estágio, 
internato e campo de prática de pós-graduandos. 
 
III - Emitir parecer técnico, ao término da vigência do Instrumento Jurídico e sempre que 
solicitado, com base em relatórios institucionais. 
 
IV - Contribuir para a formação teórica dos estagiários no que tange as políticas públicas 
no SUS. 
 
Art. 37 - Será garantido o direito de rescisão do termo de cooperação técnica por atos 
praticados pelos alunos e profissionais da Instituição de Ensino que gerem qualquer tipo 
de dano ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



 
Art. 38 - Cabe às instituições de ensino interessadas em celebrar o Termo de Cooperação 
Técnica com a Secretaria de Estado de Saúde observar e fazer observar as normas e 
regulamentos do ESTADO, assumindo inteira responsabilidade pelas atividades de seus 
alunos e docentes, respondendo pelas perdas e danos contra terceiros e ao Estado 
decorrentes de sua inobservância. 
 
Art. 39 - Estudos e pesquisas só poderão ser desenvolvidos obedecendo às regras 
estabelecidas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e os casos 
selecionados, total ou parcialmente, de atividades desenvolvidas pelos alunos em 
parceria com as Unidades de Saúde ou setores do Nível Central da SES/RJ terão os 
respectivos direitos autorais sobre as informações técnicas, estudos de viabilidade, 
levantamentos, investigações, dados, projetos, métodos, pareceres e quaisquer outros 
documentos que daqueles façam parte, cedidos de forma irrevogável, irretratável e 
incondicional para o ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 
Art. 40 - As atividades realizadas e todos os documentos que destas façam parte podem 
ser utilizados pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO incondicionalmente, total ou 
parcialmente, de acordo com a oportunidade e a conveniência. 
 
Art. 41 - A realização do estágio, independentemente de sua modalidade, internato e 
utilização das Unidades SES como campo de treinamento para pós-graduandos não gera 
vínculo empregatício ao estagiário ou ao orientador/supervisor indicado pela Instituição 
solicitante. 
 
Art. 42 - Sujeitam-se os convenentes às disposições prescritas na Lei Federal nº 9.394, 
de 20 de novembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
na Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que Dispõe sobre o estágio de estudantes; 
na Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007, do Ministério da Educação, que estabelece 
normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização; nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área de 
saúde, instituídas pelo Conselho Nacional de Educação e demais determinações do 
Ministério da Educação e Cultura. 
 
Art. 43 - Fica revogada a Resolução SES n º 1729, de 06 de setembro de 2018. 
 
Art. 44 - Fica revogada a Resolução SES/RJ n.º 988 de 07 de agosto de 2014. 
 
Art. 45 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação Rio de Janeiro, 24 
de maio de 2019. 
 

EDMAR JOSÉ ALVES SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 
*Republicada por incorreções no original publicada no D.O. de 04.06.2019. 
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ANEXO 1 

Oficio de solicitação manifestando interesse em celebrar Termo de Cooperação 
Técnica. 

A(o)Sr". 

(PAPEL TIMBRADO) 

(DATA) 

Subsecretári(o) de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde da Secretaria de 
Estado e Saúde 

Senhor(a) Subsecretário(a), 

0(0) (NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO). inscrita no CNPJ nº (000000000000), e 
situada na (ENDEREÇO), vem requerer a Vossa Senhoria, Celebração de Termo de 
Cooperação Técnica (TCT) para (CAMPOS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO 
OBRIGATÓRIO, INTERNATO E CAMPO DE PRATICA PARA POS-GRADUANDOS) 
nas áreas e Unidades de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde. conforme seguem 
enumeradas: {ÁREAS E NOME DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAUDE PRETENDIDAS) 

O convênio tem como principal objetivo e justificativa (DESCREVER CONFORME 
ESPECIFICIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROPONENTE) 

Atenciosamente, 

(IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO 
PROPONENTE) 

Informar o telefone e e-mail do responsável. 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
ANEXO! 

CAMPOOl 

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 
Indicar o nome do órgão ou entidade conforme registro no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério 
da Fazenda (citar a denominação constante do cartão do CNPJ). 

CAMPO 02 
CNPJ 
Indicar o número de inscrição do órgão ou entidade no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda. 

CAMP003 
EA 
Indicar a Esfera Administrativa à qual pertença o órgão ou entidade, respeitando a seguinte convenção: 
1-Federal; 2-Estadual; 3-Municipal e 4-Não-Governamenta!. 



CAMPO 04 
TIPO 
lndiçar o tipo do órgão ou entidade, respeitando a seguinte convenção: 1- Prefeitura; 2- Governo Estadual; 
3- Secretaria Estadual de Saúde; 4- Secretaria Municipal de Saúde; 5- Entidade Filantrópica; 6- Órgão 
Federal; 7- Organização Social; 8- Organização Não-Governamental; 9- Organismo Internacional. 

CAMPOS 05 a 09 
ENDEREÇO COMPLETO; MUNICÍPIO; CAIXA POSTAL; CEP e UF 
Indicar o endereço completo; o município; os números da caixa postal; o código de endereçamento postal 
correspondente ao endereço da sede do órgão ou entidade e a sigla da Unidade da Federação. 

CAMPOS DE 10 a 12 
DDD, FONE, FAX e E-MAIL 
Indicar o código de Discagem Direta à Distância, do telefone, do fac-símile e do correio eletrónico (via 
INTERNET) 

ANEXO li 

Cadastro da lnstituicão de Ensino e Diriaente {PLANILHA ANEXA\ 

SECRETARIA 
DE ESTADO 
DE SAUDE 

1 - IDENTIACAÇAO DO ORGAO OU ENTIDADE: 

í7 

CADASTRO DA INSTIUIÇÃO DE 81SINO E 
DO DIRIGENTE 

li IDENTIACAÇAO 00 DIRIGENTEOO ..... n.--.0 OU ENTIDADE 

24. AUTENTICAÇÃO 

Rio de Janeiro I I

OBSERVAÇÃO: 

1 

• DEVERA Se:lPREBK:HOOOUTRO ANEXO I, NA I-IPóTESE DEHAVEROUTRO PARTICIPE(POREXEMPLO, UM 
INTERVENIENTE OU EXECUTOR). 

ANEXO Ili - Plano de Trabalho/Descricão do Proieto (PLANILHA ANEXA) 

SECRETARIA 
OE ESTAOO 
DE SAUDE 

7-l'ROJETOf'..,,., __ CON JEOfllCOEC,,.-t<<AAA,A 

Rio de Janeiro / / 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
ANEXO Ili 

CAMPO 01 
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE 
Indicar o nome do órgão ou entidade proponente conforme o registrado no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (citar a denominação constante do cartão do CNPJ). 

CAMP002 
EXERCÍCIO 
Indicar o exercício (ano) correspondente à solicitação dos recursos. 

CAMPOS 03 e 04 
CNPJ E UF 
Indicar o número de inscrição do órgão ou entidade proponente no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda e a sigla da Unidade da Federação onde se localiza a sede do órgão 
ou entidade proponente. 

CAMPO 05 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO 

Descrever sinteticamente, em poucas palavras, o objeto que se pretenda alcançar com o 
financiamento do projeto. 

CAMP006 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 
Apresentar claramente os objetivos e os benefícios pretendidos com o projeto/proposição, 
juntamente com dados estatísticos das condições de saúde da população e outros complementares, 
inclusive, quando for o caso, informações pertinentes à execução de obras civis e de engenharia. 
CAMPO07 
PROJETO PEDAGÓGICO 
Conteúdo teórico e carga horária da prática de estágio 
CAMPO 08 
UNIDADE(S) DE SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
Enumerar as Unidades de Saúde da SES que propõe utilizar como campo de estágio 
CAMP009 
ÁREAS OU CAMPOS DA PRÁTICA DE ESTÁGIO 

CAMPO 10 
AUTENTICAÇÃO 
Indicar a data de preenchimento do formulário, bem como preencher com o nome e assinatura do 
dirigente do órgão ou entidade proponente. 

Á(o)Sr.ª 

ANEXO IV 

Termo de Anuência do Representante da(s) Unidade(s) de Saúde 

(PAPEL TIMBRADO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ESTADO) 

(DATA) 

Subsecretária(o) de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde de Secretaria de 
Estado e Saúde 

Senhor(a) Subsecretário(a), 

AJO (NOME DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE), situada na (ENDEREÇO), vem por meio 
deste atestar junto a Vossa Senhoria o interesse na Celebração de Termo de 
Cooperação Técnica (TCT) para (CAMPOS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO 
OBRIGATÓRIO INTERNATO E CAMPO DE PRATICA PARA PÓS-GRADUANDOS) 
com a (NOME DA INSTITUÇAO DE ENSINO) nas áreas conforme seguem 
enumeradas: (AREAS PRETENDIDAS). 

Atenciosamente, 

(IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DIRETOR E/OU REPRESENTANTE LEGAL) 

Informar o telefone e e-mail. 

Eu, 

ANEXO V 

Carta de Concordância de contrapartida de estágio (ANEXO V) 

(TIMBRE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO) 

CARTA DE CONCORDÃNCIA DE CONTRAPARTIDA DE ESTÁGIO 

nº 

na 
qualidade de.. da 
........................................................................................................................... , CNPJ nº 

com sede (rua, av, 
trav).. . ............... , nº 

complemento . . . .. , declaro que estou de acordo com o recolhimento 
dos valores da contrapartida de estágio a favor da Secretaria de Estado de Saúde, 
CNPJ/PCRJ, a serem depositados no Banco nº 237, agência 6898-5, conta corrente 
2720-0, que serão aplicados em atividades acadêmicas e de desenvolvimento no 
âmbito da 
Secretaria de Estado de Saúde previstas na Resolução SES nº... Estou ciente 
ainda que, caso não seja recolhida a contrapartida devida por mais de 2 (dois) meses, 
consecutivos ou não, o estágio podera ser suspenso, bem como caso não seja 
recolhida a contrapartida devida por mais de 4 (quatro) meses, consecutivos ou não, o 
convênio poderá ser rescindido unilateralmente pelo Estado do Rio de Janeiro, nos 
termos do artigo 25 da Resolução SES/RJ Nº XXX DE X DE XXXX DE 2019,. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ...... de ............................... de xxxx 

Assinatura e carimbo do representante da Instituição de Ensino 
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