
PORTARIA FS Nº 911 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À CRIAÇÃO, SEM AUMENTO DE DESPESAS, DO 

NÚCLEO CENTRAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, ENSINO E PESQUISA DA FUNDAÇÃO SAÚDE 

(NCEPEP), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e regimentais, e 

CONSIDERANDO: 

- o artigo 38º da Lei n° 5.164/2007 referente a possibilidade de desenvolvimento de atividades 

de Ensino e Pesquisa pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FSERJ); 

- o Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) e a FSERJ que 

tem, como um de seus objetos, o desenvolvimento pela FUNDAÇÃO SAÚDE, de atividades de 

ensino, pesquisa e avaliação de tecnologias pertinentes à área de saúde; 

- que a Fundação Saúde deve promover a capacitação e participação em cursos, congressos, 

simpósios e afins dos integrantes de seu quadro de pessoal e servidores a ela cedidos, bem 

como ofertá-los aos residentes que estejam lotados nas Unidades Prestadoras sob sua gestão; 

- a Resolução SES nº 2.204, de 07 de janeiro de 2021 que regulamenta a utilização de unidades 

de Saúde e nível Central da SES/RJ como campo de estágio obrigatório e não obrigatório e 

internato pelas instituições de ensino de nível médio e superior da iniciativa pública e privada; 

- a Resolução SES nº 2.205, de 07 de janeiro de 2021 que regulamenta a utilização de unidades 

de Saúde e nível Central da SES/RJ como campo de prática para pós-graduando pelas 

instituições de ensino de pós-graduação da iniciativa pública e privada; 

- a Resolução SES nº 2.371, de 17 de agosto de 2021 que estabelece critérios para 

cumprimento das contrapartidas acadêmicas às concessões previstas nas Resoluções SES nº 

2.204 e 2.205; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir, no âmbito da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro o Núcleo Central 

de Educação Permanente, Ensino e Pesquisada Fundação Saúde (NCEPEP), conforme Processo 

nº SEI-080007/007385/2021. 

Art. 2º - o grupo será composto obrigatoriamente pela Assessoria de Ensino e Pesquisa e por 

integrantes das seguintes diretorias e/ou áreas: 

I - Diretoria Executiva; 

II - Diretoria de Planejamento e Gestão; 

III - Diretoria de Recursos Humanos; 

IV - Diretoria Técnica Assistencial; 



V - Diretoria Jurídica; 

§ 1º - Cada diretoria e/ou área indicada no caput deverá apresentar um ou mais 

representantes para atuar no NCEPEP;  

§ 2º - a indicação prevista no parágrafo anterior dar-se-á por documento próprio inserido no 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI, direcionado à Diretoria de Planejamento e Gestão; 

§ 3º - na hipótese de vacância de algum representante deverá ser indicado substituto em até 

30 (trinta) dias após o ocorrido;  

§ 4º - Os participantes indicados para NCEPEP atuarão nas suas atividades fins sem prejuízo 

das suas atribuições; 

Art. 3º - O NCEPEP deverá atuar como facilitador, com o intuito de organizar, orientar e dar 

suporte as atividades realizadas nas unidades sob sua gestão, através dos seus Núcleos de 

Educação Permanente em Saúde (NEPS). 

Art. 4º - O NCEPEP deverá submeter para apreciação e aprovação da Diretoria Executiva em 

até 60 (sessenta dias) após a publicação desta Portaria, proposta de regimento interno de suas 

atividades, previamente alinhadas junto a Superintendência de Educação em Saúde da SES/RJ, 

e de acordo com as resoluções citadas. 

Parágrafo Único - O NCEPEP poderá rever seu regimento a qualquer tempo, sempre 

submetendo-o a prévia aprovação da Diretoria Executiva. 

Art. 5º - O NCEPEP será órgão responsável por analisar e propor planos relacionados a área de 

Ensino, Pesquisa e Capacitação no âmbito da Fundação Saúde e unidades sob sua gestão, 

dentro das orientações previstas nos seus regulamentos próprios. 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021 

JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTTO 

Diretor-Executivo 

 


