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SUPERINTENDENCIA DA EDUCAgAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - SUPROT

COMUNICADO
Prezados (as) Gestores (as),
Em conformidade ao Decreto Estadual N° 20.067, publicado em 23 de outubro de 2020, fica-se
estabelecido o retorno gradativo dos estagios na area saude (cursos tecnicos do eixo tecnologico
ambiente e saude), cita:

1

"Art. 9°-Ficam suspenses, em todo territorio do Estado da Bahia, ate o dia 15 de novembro de
2020: ■
I - os eventos e atividades com a presenga de publico superior a 200 (duzentas) pessoas, ainda que
previamente autorizados, que envolvem aglomeragao de pessoas, tais como: eventos desportivos,
religiosos, shows, feiras, circos, eventos cientificos, passeatas e aims, bem como aulas em
academias de danga e ginastica;
II - as atividades letivas, nas unidades de ensino, publicas e particulares. a serem compensadas
nos dias reservados para os recessos futuros, ressalvados os estagios curriculares obrigatorios
dos cursos da area de saude;

Deste inodo, dado o retorno das atividades dos docentes orientadores de estagio e preceptores. a
Superintendencia da Educagao Profissional e Tecnologica conjuntamente com a Escola de Saude
Publica do Estado da Bahia orienta:

1- Encaminhamento prioritario dos estudantes concluintes, on seja, que estao com menor
pendencia de carga horaria (faltam poucas horas para conclusaq ou urn. campo de estagio);

2- Iniciagao das praticas profissionais, para os estudantes que estao ingressando nos campos de
estagio, se de por meio do Projeto de Estagio Civil, de acordo com as possibilidades das unidades
escolares (carga horaria de fundamentos e saude coletiva);

3- A unidade escolar envie a relagao dos estudantes, com as pendencias minimas de carga
horaria/campo de estagio, escalonados por preceptor;
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4- Assinalura de declara9ao. pelos estudantes que nao tem a intenqao de estagiar no momento e/ou
desistiram do curso, inicialmente para os que estao em finaiiza^ao do prazo de 5 anos.

5 - Sejam seguidos todos os protocolos de saude a fim de evitar a dissemina^ao do virus;

6 - Verificaqao do contrato, bem como a vigencia do seguro e imprescindivel;

As atividades de estagio, de acordo com a reguiaqao de vagas,* serao retomadas a partir de 07/12,
senclo necessario cada unidade escolar verificar os materials e EPIs solicitados pela ESPBA
durante a regulaqao. Ratifico que as vagas serao disponibilizadas de acordo com a capacidade das
instituiqoes de saude concedentes, para o perlodo 07/12 a 31/12 visando cumprlmento do semestre
e retornando em 10/01/2021.

Junto a SESAB, visando a regulaqao dos campos. faz-se necessario:
1. Entrega, ao Estabelecimento de Saude. do OfTcio de Apresentaqao. com nome do docente
responsavel, lista nominal e CPF dos estudantes que ocuparao as vagas reguladas;
2. Entrega de Declara9ao de Seguro Contra Acidentes dos alunos, com dados da Seguradora,
numero da apolice e perlodo de vigencia;
Entrega de Termos de Compromisso de Estagio (TCE), devidamente assinados. com
descriqao das atividades em anexo, para todas as modalidades de pratica;
4. Apresentar Cartao de vacina dos discentes e docentes, de acordo com regras de cada
Estabelecimento de Saude.

Cordialmente.

Wendell Penha Simocs Machado
Diretor de Empreendedorismo. Inova9ao e Institucionalizagao
Superintendencia da Educagao Profissional e Tecnologica

