
RESOLUÇÃO SES Nº 1.859 DE 24 DE MAIO DE 2019 
 
REVOGA A RESOLUÇÃO SES Nº 1.729, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018 E A RESOLUÇÃO SES Nº 988, DE 07 DE 
AGOSTO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DA SES POR 
PÓSGRADUANDOS.  
 
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° 01, de 08 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; 
 

- 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 da 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 nº 35949791000185, no Banco nº 237 - 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 § 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 pós graduação, 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 acarretar em 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° 01, 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 nº 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 

 



INSERIR EPS
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Secretaria de Estado de Polícia Civil

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 31/05/2019

PROC. Nº E-09/178/053/2015 - CLEBER DE SOUZA GONÇALVES,
ID 565.212-0 - CONCEDO Licença Prêmio, período base de
02/01/2013 a 31/12/2017, 03 meses.

RETIFICAÇÕES
D.O. DE 24/05/2019

PÁGINA 10 - 3ª COLUNA

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
DE 22/05/2019

Proc. nº E-36/121/76/2019 - LUANA ANTUNES GARCIA DE OLIVEI-
RA XAVIER DE BRITO
Onde se lê: ... 06/12/2013 a 19/02/2018, 03 meses.
Leia-se: ...06/12/2013 a 19/02/2019, 03 meses.

Proc. nº E-09/481/100018/2018 - MAURICIO ALVES DA COSTA
Onde se lê: ... ID 3.056.631-9 ...
Leia-se: ...ID 5.000.327-5...

Id: 2185489

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 03/06/2019

PROCESSO Nº E-09/427/43/2017 - Fica retificado o nome da servi-
dora para VILMA CRISTIANE TRINDADE DE ANDRADE, ID nº
5.022.568-5, face ter ocorrido divórcio.

Id: 2185490

Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEAP Nº 772 DE 03 DE JUNHO 2019

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PA-
RA APLICAR OU FISCALIZAR A PROVA DE
CAPACIDADE FÍSICA DOS CANDIDATOS AO
CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DEMAIS
PROVAS DE CAPACIDADE FÍSICA NO ÂMBI-
TO DA SEAP, E DÁ OUTRAS PROVIDEN-
CIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁ-
RIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que cons-
ta no Processo nº E-21/087.036/2018 e,

CONSIDERANDO

- o disposto nas Instruções Específicas Reguladoras do Concurso Pú-
blico para provimento de cargo de Agente de Segurança Penitenciária,
publicado no Diário Oficial de 24 de fevereiro de 1997;

- o disposto nas Instruções Específicas Reguladoras do Concurso Pú-
blico para provimento de cargo de Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, publicado no Diário Oficial de 28 de outubro de
2003;

- o disposto nas Instruções Específicas Reguladoras do Concurso Pú-
blico para provimento de cargo de Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, publicado no Diário Oficial de 04 de abril de
2006;

- o disposto nas Instruções Específicas Reguladoras do Concurso Pú-
blico para provimento de cargo de Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, publicado no Diário Oficial de 29 de fevereiro de
2012;

- a existência de várias decisões judiciais para realização da Prova de
Aptidão Física, bem como, as vagas em decorrência de desligamen-
tos;e

- e ainda as provas internas pertinentes aos cursos internos opera-
cionais.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a Comissão destinada à aplicação ou fiscalização da
Prova de Aptidão Física aos candidatos aprovados na 1ª fase dos
Concursos para provimento de cargo de Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária e demais provas de capacidade física no
âmbito da SEAP, constituída através da Resolução SEAP nº
718/2018, em cumprimento à decisão judicial e chamamento de can-
didatos em decorrência da existência de vaga, que passa a ser com-
posta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

BRUNO RODRIGUES FARIA, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciária, ID 4327264-9

ELBEM RIBEIRO FILHO, Inspetor de Segurança e Administração Pe-
nitenciária, CREF 023935-P/RJ

MURILO CESAR DE CARVALHO, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, CREF 044468/RJ

JORGE MAURÍCIO TELES DE OLIVEIRA, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, CREF 047238/RJ

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Resolução SEAP nº 718/2018 de 16 de julho de
2018.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2019.

ALEXANDRE AZEVEDO DE JESUS
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Id: 2185408

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ATO DO SECRETÁRIO

DE 29.05.2019

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apu-
rar fatos narrados no Processo nº E-21;062.100023/2018, em face do
servidor FRUTUOSO FERNANDES FILHO

Id: 2185503

DESPACHO DO SECRETARIO

DE 30/05/2019

PROCESSO Nº E-21/015/100022/2018 - JORGE LUIZ LOPES DOS
SANTOS, ID 2000295-5. DEFIRO o requerido louvado na manifesta-
ção apresentada pela Assessoria de Inquérito Administrativo desta
Pasta fls. 86/90 e Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. 61/63.

Id: 2185409

COORDENAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS GERICINO
PRESÍDIO GABRIEL FERREIRA CASTILHO

ATO DO DIRETOR
DE 06/05/2019

DESIGNA os servidores, abaixo relacionados, para compor a Comis-
são Técnica de Classificação desta Unidade Prisional:

PRESIDENTE:
ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 199260-3, Diretor.

MEMBROS:
RODRIGO PIMENTA DE MATOS, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 4336992-8, Subdiretor;
LUIZ FERNANDO GOMES SERVIMO, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID. 5000237-6, Chefe de Serviço de Segu-
rança e Disciplina;
GISELE DA SILVA DOS SANTOS, Inspetora de Segurança e Admi-
nistração Penitenciária, ID nº 4371459-5, Chefe do Serviço de Admi-
nistração;
SOLANGE DIAS DO AMARAL, Inspetor de Segurança e Administra-
ção Penitenciária, ID nº 1994942-1, Chefe do Serviço de Classificação
e Tratamento;
VINICIUS PEREIRA CERQUEIRA, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 5013192-3, Chefe da Seção de Guarda de
Bens e Valores;
HENRIQUE DE SOUZA, Inspetor de Segurança e Administração Pe-
nitenciária, ID nº 5082741-3, Chefe de Seção de Manutenção;
ANTONIO JOSÉ NUNES GONÇALVES, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 4336772-0, Chefe da Seção I de Tur-
ma de Inspetores;
FRANCISCO JOSÉ REBOUÇAS SOUZA, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 2008807-8, Chefe da Seção II de
Turma de Inspetores;
DANIEL PACÍFICO DE ALENCAR, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 5012659-8, Chefe da Seção III de Turma
de Inspetores;
MACILON OLIVEIRA MATOS, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciária, ID nº 502784-9, Chefe da Seção de IV de Turma de
Inspetores;
ANA PAULA MUZITANO SANTOS, Assistente Social, ID. nº 1981394-
5, CRESS nº 13962, 7ª Região /RJ.

Deixa-se de designar médico Psiquiatra e Psicólogo, por não contar
com estes profissionais, no quadro funcional desta Unidade Prisional.

Id: 2185498

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO OPERACIONAL
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS DE GERICINO

INSTITUTO PENAL BENJAMIM DE MORAES FILHO

ATO DO DIRETOR
DE 17/05/2019

DESIGNA os servidores, abaixo relacionados, para compor a Comis-
são Técnica de Classificação desta Unidade Prisional:

PRESIDENTE:
VICTOR BARBOSA DA SILVA Inspetor de Segurança e Administra-
ção Penitenciária, ID nº 1991236-6, Diretor.

MEMBROS:
LINCOLN AREAS DOS SANTOS, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 2006878-6, Subdiretor;
ANDERSON MARTINS DUTRA, Inspetor de Segurança e Administra-
ção Penitenciária, ID nº 1974573-7, Chefe do Serviço de Administra-
ção;
ABELARDO FURTADO PEREIRA NETO, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 4379054-2, Chefe de Serviço de
Segurança;
LUCIANO SOARES LAZARI, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciária, ID nº 19906552, Chefe de Serviço de Classificação e
Tratamento;
ITALO CARVALHO DOS SANTOS, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 4354683-8, Chefe da Seção de Guarda de
Bens e Valores;
MILTON RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, Inspetor de Segurança
e Administração Penitenciaria ID nº 4196195-1, Chefe da Seção de
Manutenção;
DAVI DE ANDRADE BARBOSA, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 5009925-6, Chefe da Seção I da Turma de
Inspetores;
FÁBIO GOMES VASCONCELOS, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 5009949-3, Chefe da Seção II da Turma de
Inspetores;
EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, Inspetor de Segurança e
Administração, ID nº 4356787-8, Chefe da Seção III da Turma de Ins-
petores;
AMILTON MATIAS DOS SANTOS, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração, ID. nº 4342016-8, Chefe da Seção IV da Turma de Inspeto-
res;
SANDRA CONSTANCIO N. DE LIMA, Assistente Social, ID nº
1994905-7, CRESS nº 9504;
LUCIA SILVA MENDONÇA, Psicóloga, ID nº 2007878-1, CRP nº
056537-RJ.

Deixa-se de designar médico Psiquiatra, por não contar com este pro-
fissional no quadro funcional desta Unidade Prisional.

Id: 2185500

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO OPERACIONAL
COORDENAÇÃO DE UNIDADES PENAIS DE GERICINÓ

PENITENCIÁRIA MUNIZ SODRÉ

ATO DO DIRETOR
DE 21/05/2019

DESIGNA os servidores, abaixo relacionados, para compor a Comis-
são Técnica de Classificação desta Unidade Prisional:

PRESIDENTE:
OSWALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 4393030-1, Diretor.

MEMBROS:

MARCO ANTONIO DA SILVA XAVIER, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 4382390-4, Subdiretor;
EDUARDO BRUNO MARTINS PEREIRA Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 5012717-9, Chefe do Serviço de
Segurança e Disciplina;
ADRIANA MAGALHÃES DA COSTA, Inspetora de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 1991358-3, Chefe do Serviço de Ad-
ministração;
LUIZ FERNANDO ANTERO DA SILVA, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 1993267-7, Chefe do Serviço de Clas-
sificação e Tratamento;
ANGELO ROBERTO DE SOUZA, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 1992674-0, Chefe da Seção de Manuten-
ção;
IVAN FERREIRA PEDREGAL JUNIOR, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 4328314-4, Chefe da Seção I de Tur-
ma de Inspetores;
DOUGLAS RAPHAEL SANTOS GAUDARD, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 5013060-9, Chefe da Seção II de
Turma de Inspetores;
CARLOS ANTONIO MEIRELES DE OLIVEIRA, Inspetor de Seguran-
ça e Administração Penitenciária, ID nº 5082854-1, Chefe da Seção III
da Turma de Inspetores;
RICARDO RAMOS ALVES, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciaria, ID nº 5006577-7, Chefe da Seção IV da Turma de Ins-
petores.

Deixa-se de designar médico Psiquiatra, Assistente Social e Psicólo-
go, por não contar com estes profissionais no quadro funcional desta
Unidade Prisional.

Id: 2185501

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO OPERACIONAL
COORDENAÇÃO DE UNIDADES PENAIS DE GERICINÓ

PENITENCIÁRIA MUNIZ SODRÉ

ATO DO DIRETOR
DE 21/05/2019

DESIGNA os servidores, abaixo relacionados, para compor a Comis-
são Técnica de Classificação desta Unidade Prisional:

PRESIDENTE:
OSWALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 4393030-1, Diretor.

MEMBROS:
MARCO ANTONIO DA SILVA XAVIER, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 4382390-4, Subdiretor;
EDUARDO BRUNO MARTINS PEREIRA Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 5012717-9, Chefe do Serviço de
Segurança e Disciplina;
ADRIANA MAGALHÃES DA COSTA, Inspetora de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 1991358-3, Chefe do Serviço de Ad-
ministração;
LUIZ FERNANDO ANTERO DA SILVA, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 1993267-7, Chefe do Serviço de Clas-
sificação e Tratamento;
ANGELO ROBERTO DE SOUZA, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 1992674-0, Chefe da Seção de Manuten-
ção;
IVAN FERREIRA PEDREGAL JUNIOR, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 4328314-4, Chefe da Seção I de Tur-
ma de Inspetores;
DOUGLAS RAPHAEL SANTOS GAUDARD, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 5013060-9, Chefe da Seção II de
Turma de Inspetores;
CARLOS ANTONIO MEIRELES DE OLIVEIRA, Inspetor de Seguran-
ça e Administração Penitenciária, ID nº 5082854-1, Chefe da Seção III
da Turma de Inspetores;
RICARDO RAMOS ALVES, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciaria, ID nº 5006577-7, Chefe da Seção IV da Turma de Ins-
petores.

Deixa-se de designar médico Psiquiatra, Assistente Social e Psicólo-
go, por não contar com estes profissionais no quadro funcional desta
Unidade Prisional.

Id: 2185496

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO OPERACIONAL
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS DA GRANDE NITE-

ROI E NORTE/NOROESTE
COLÕNIA AGRICOLA MARCO AURÉLIO VERGAS

TAVARES DE MATTOS

ATO DO DIRETOR
DE 27/05/2019

DESIGNA os servidores, abaixo relacionados, para compor a Comis-
são Técnica de Classificação desta Unidade Prisional:

PRESIDENTE:
ANDRÉ LUIZ MONJARDIM PINTO, Inspetor de Segurança e Admi-
nistração Penitenciária, ID nº 2008444-7, Diretor.

MEMBROS:
MANOEL LINO DA CONCEIÇÃO NETO, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 1998592-4, Subdiretor;
PEDRO VARGAS VASCONCELOS JUNIOR, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 1980418-0, Chefe de Serviço de
Segurança e Disciplina;
JOELSON RODRIGUES BENEVIDES, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID nº 1998394-8, Chefe do Serviço de Ad-
ministração;
SERGIO BATISTA TORRENTES, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 4197454-9, Chefe do Serviço de Classifi-
cação e Tratamento;
HIDERALDO KALLED FERREIRA DA SILVA, Inspetor de Segurança
e Administração Penitenciária, ID nº 2005785-7, Chefe da Seção de
Manutenção;
JEFERSON DE MELO CORREA, Inspetor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária, ID nº 1999632-2, Chefe da Seção de I Turma de
Inspetores;
MAURICIO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, Inspetor de Segurança e Ad-
ministração Penitenciária, ID. nº 4344924-7, Chefe da Seção II da Tur-
ma de Inspetores;
LEONARDO CARVALHO DE SANTANA, Inspetor de Segurança e
Administração Penitenciária, ID nº 4337730-0, Chefe da Seção III de
Turma de Inspetores;
JORGE MOÇO DA COSTA, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciária, ID nº 2036516-0, Chefe da Seção IV da Turma de Ins-
petores.

Deixa-se de deisgnar médico Psiquiatra, Assistente Social e Psicólogo
por não constar com esses profissionais no quadro funcional desta
Unidade Prisional.

Id: 2185502

Secretaria de Estado de Saúde

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 1.859 DE 24 DE MAIO DE 2019

REVOGA A RESOLUÇÃO SES Nº 1.729, DE
06 DE SETEMBRO DE 2018 E A RESOLUÇÃO
SES Nº 988, DE 07 DE AGOSTO DE 2014, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS PARA A UTILI-
ZAÇÃO DAS UNIDADES DA SES POR PÓS-
GRADUANDOS.

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° 01, de 08 de junho de 2007, do Ministério da Edu-
cação, 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 diferen-
tes modalidades;

- a necessidade de ordenamento na utilização das Unidades de Saú-
de SES-RJ como campo para formação em saúde, bem como os flu-
xos internos no âmbito da Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e
Pesquisa em Saúde;
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- 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 inves-
timento em ações de qualificação profissional,

RESOLVE:

Art. 1° - Estabelecer a regulamentação para a utilização das Unida-
des 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 apro-
vação e obtenção de diploma) e não obrigatório (aquele desenvolvido
como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obriga-
tória), internato e campo de prática para pós-graduandos pelas ins-
tituições 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 Cen-
tral da SES/RJ visam à qualificação profissional em saúde voltada às
necessidades do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Ja-
neiro 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 está-
gio.

§ 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 pós-
graduação.

§ 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 Pes-
quisa em Saúde/Coordenação de Ensino os documentos conforme es-
pecificação 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 eta-
pas 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, indepen-
dentemente 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 Instru-
mento;

II - por prévio e expresso acordo firmado entre as partes com no mí-
nimo 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 prer-
rogativa da SES/RJ, vinculada ao planejamento desta Secretaria
quanto à promoção da qualificação profissional para a atuação nas di-
ferentes 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 En-
sino 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 dis-
tribuição 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 Uni-
dade de estágio, por curso e especialidade, deverão constar obriga-
toriamente 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-gradua-
ção, 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 modalida-
de 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 OBRIGA-
TÓRIO em saúde não farão jus à bolsa auxílio e/ ou auxílio-transpor-
te.

Art. 21 - As Instituições de Ensino com Termo de Cooperação Téc-
nica vigente deverão apresentar solicitação de Campo de Estágio
Obrigatório ao setor responsável na Unidade de Saúde ou nível cen-
tral, 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 Coorde-
nação Ensino/ Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa
em Saúde, que deverá ter todos os seus campos devidamente pre-
enchidos.

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 tér-
mino, a carga horária;

IV - os nomes do professor orientador de estágio da instituição so-
licitante e do supervisor de estágio da SES/RJ com o respectivo re-
gistro no conselho de classe regional;

V - informações da apólice de seguros à qual o grupo de alunos es-
tiver vinculado.

Art. 22 - O internato de medicina deverá obedecer às diretrizes es-
tabelecidas 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 prá-
tica 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 Uni-
dade/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 re-
cusa explicite os óbices técnicos ou administrativos que a motivaram.

Art. 24 - O período de estágio obrigatório, estágio não obrigatório, in-
ternato e pós-graduação será definido entre a SES/Subsecretaria de
Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde e as Instituições de En-
sino em função da carga horária estabelecida como necessária à for-
mação do aluno e de acordo com a disponibilidade nos campos da
SES/RJ, observando-se os limites estabelecidos na legislação vigen-
te.

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 estabele-
cidas conforme segue:

§ 1º - INSTTIUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (curso de medi-
cina) - 1 (hum) salário mínimo nacional; INSTITUIÇÕES DE EDUCA-
ÇÃO 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 nº
35949791000185, no Banco nº 237 - Agência 6898-5 - conta corrente
2720-0.

§ 3º - A ausência de depósito do valor, referente à contrapartida ve-
rificada por até 2 (dois) meses, consecutivos ou não, implicará na
suspensão do estágio.

§ 4º - A ausência de depósito do valor referente à contrapartida ve-
rificada 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 de-
senvolvimento 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 Unida-
des 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 Re-
cursos entre as instituições envolvidas: Instituições de Ensino Supe-
rior, 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 semes-
tralmente;

III- os Centros de Estudos e/ou Núcleos de Educação Permanente
das unidades campo de estágio obrigatório, estágio no regime de in-
ternato e campo de prática para pós-graduação ficarão responsáveis
por emitir relatórios semestrais quanto à execução do plano de apli-
cação de recursos pactuado entre as intuições envolvidas.

§ 9º - A Subsecretaria de Pós-graduação, Ensino e Pesquisa em Saú-
de 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 su-
pervisores 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 adi-
tamento do convênio;

II - a não apresentação da carta de concordância com a cobrança de
contrapartida no prazo previsto no § 1º ensejará na rescisão automá-
tica do respectivo convênio;

III - o modelo de carta de concordância com a cobrança de contra-
partida constitui o Anexo VI desta Resolução.

Art. 26 - Cabe às Instituições de Ensino arcar com os custos do Se-
guro 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 Unida-
des/setores do Nível Central, indicará funcionário de seu quadro de
pessoal, com formação e experiência profissional na área de conhe-
cimento desenvolvida no curso, para exercer a atividade de precep-
toria 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, di-
reitos e deveres dos educandos, bem como as condições para des-
ligamento e as penalidades a que estarão sujeitas as partes envol-
vidas.

§ 2° - O Termo de Compromisso deverá mencionar necessariamente
o Termo de Cooperação Técnica firmado entre a SES/RJ e a Insti-
tuição de Ensino à qual o aluno está vinculado.

§ 3° - Os Termos de Compromisso do Aluno, emitidos pela Coorde-
nação de Ensino, deverão ser assinados pelo Subsecretaria de Pós-
graduação, 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 Compro-
misso serão definidos pelo setor da SES/RJ responsável pelos está-
gios.

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 INTERES-
SADO informações ou dados adicionais relacionados às atividades de
estágio, internato e pós-graduação.
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Art. 32 - É expressamente vedada qualquer forma outra de acesso às
Unidades da SES/RJ, para realização de atividades de estágio, inter-
nato ou campo de treinamento de pós graduação, 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 Uni-
dade Assistencial ou do Nível Central da SES/RJ pode acarretar em
penalização no âmbito administrativo, sem prejuízo de outras conse-
quências, proporcionais ao dano causado. Aquele que reincidir na ir-
regularidade de que trata este artigo ficará impedida de receber es-
tagiários 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 Có-
digos de Ética da respectiva categoria profissional e a presente Re-
solução.

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 Hu-
manos para o trabalho no SUS no Estado do Rio de Janeiro;

II - monitorar junto às unidades próprias o desenvolvimento dos pro-
gramas de estágio, internato e campo de prática de pós-graduandos;

III - emitir parecer técnico, ao término da vigência do Instrumento Ju-
rídico 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, as-
sumindo 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 obede-
cendo 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 viabilida-
de, 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 JANEI-
RO incondicionalmente, total ou parcialmente, de acordo com a opor-
tunidade e a conveniência.

Art. 41 - A realização do estágio, independentemente de sua modali-
dade, internato e utilização das Unidades SES como campo de treina-
mento 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 Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional; na Lei nº 11.788, de 25 de
Setembro de 2008, que Dispõe sobre o estágio de estudantes; na Re-
solução n° 01, de 8 de junho de 2007, do Ministério da Educação,
que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-gra-
duação lato sensu, em nível de especialização; nas Diretrizes Curri-
culares Nacionais dos cursos de graduação da área de saúde, ins-
tituídas 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 se-
tembro de 2018.

Art. 44 - Fica revogada a Resolução SES/RJ nº 988, de 07 de agosto
de 2014.

Art. 45 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2019

EDMAR JOSÉ ALVES SANTOS
Secretário de Estado de Saúde

INSERIR EPS
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