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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PÚBLICAS - ESTADUAIS E FEDERAIS - E PRIVADAS - COM FINS E SEM FINS LUCRATIVOS Nº 008
/2018
O Secretário da Saúde do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna pública a
RETIFICAÇÃO das informações constantes no preâmbulo e nos subitens 3.2.2.4 e 10.3 do Edital de Chamamento nº
008/2018, publicado no D.O.E. de 16 de outubro de 2018, bem como a inclusão do subitem 11.3 ao item 11 do referido
Edital, conforme a seguir especificado:
[...]
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), visando regulamentar o acesso aos campos de estágios
obrigatórios de graduações da área da Saúde nos Estabelecimentos de Saúde da Rede Própria, de gestão direta e
indireta, para todo o ano de 2019, TORNA PÚBLICA a realização de chamamento público de Instituições de Ensino
Superior (IES), públicas e privadas, com vistas à seleção para concessão de vagas de estágio obrigatório não
remunerado, consonante com o previsto na Lei Federal nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que define, classifica e
disciplina as relações de estágio.
[...]
3.2.2.4 No campo específico dentro do SGEO, que pede a cópia autenticada do Atestado de Regular Funcionamento
da IES, fornecido por Ente ou Órgão Público local, será necessário apenas repetir no upload a inclusão do Alvará de
Funcionamento regular da IES;
[...]
10.3 A contraprestação contemplará a totalidade das horas adquiridas pela IES através do seguinte cálculo: valor da
aluno/hora correspondente ao curso de graduação multiplicado pelo n° total de horas adquiridas pela IES para essa
graduação no processo seletivo. Esse valor inclui o cálculo dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e materiais
de escritório.
[...]
11.3 É condição para o ingresso dos estudantes em campo no primeiro semestre de 2019, o preenchimento dos dados
dos grupos de estudantes no SGEO, cuja data está divulgada no Anexo I deste Edital. Para o ingresso dos estudantes
do segundo semestre de 2019, os prazos para preenchimento dos grupos de estudantes serão publicados no Site (http:
/ /www. saude. ba.gov.br/ educacao/processos- seletivos/) em momento posterior.

