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CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO NÃO CURRICULAR NAS UNIDADES DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO ANO DE 2021 
 

Em sua definição geral, o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o mesmo. A modalidade apresentada neste 

relatório é a “Não Curricular” ou “Não Obrigatório”. Essa modalidade caracteriza-se por ser  

aquela desenvolvida como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, 

tendo suas atividades previstas no projeto pedagógico do curso de graduação de origem do 

estudante.  
 

O Programa de Estágio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – SES/SP foi 

operacionalizado por um Agente de Integração que presta serviços de administração de bolsas. A 

empresa contratada foi o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, que integra o estudante, 

a instituição de ensino e a concedente de estágio. A SES/SP manteve contrato com o CIEE desde 

o 2º semestre de 2016. Expirado cinco anos de contrato, o mesmo foi encerrado em setembro de 

2021 – atualmente, renovado com o Governo do Estado de São Paulo e em análise pela 

Coordenadoria de Recursos Humanos, para possível continuidade nesta Coordenadoria.  
 

A SES/SP fornece aos estagiários, além da prática profissional nas suas Unidades, a bolsa auxílio 

e o auxílio transporte. 
 

Em 2021, o número de bolsas de estágio da SES/SP foi de 96 bolsas para estágio de 04 (quatro) 

horas e 22 bolsas para estágio de 06 (seis) horas, distribuídas em diversas áreas da SES/SP, 

DRS´s, Polos de Vídeo e web conferência do Programa Saúde em Rede, da Capital e Interior. 

Todas as vagas são para estágio de nível superior.  
 

Considerando que 2021 foi atípico, com inúmeras consequências devido à Pandemia COVID-19, 

com o Decreto nº 65.463, de 12 de janeiro de 2021, as contratações para reposição das vagas de 

estágio ficaram suspensas até 31/12/2021. 
 

No ano de 2021, as Unidades participantes permaneceram com os estagiários já contratados até 

o encerramento dos seus contratos e/ou encerramento do contrato em setembro de 2021. 
 

Permaneceram 21 estagiários distribuídos nos seguintes locais: Gabinete do Secretário da Saúde, 

CGA, CSS, CPS, CRH e CCD. Foram 18 estagiários com carga horária de 04 (quatro) e 03 

estagiários com carga horária de 06 (seis) horas – dos cursos de Jornalismo, Administração, 

Farmácia, Direito, Recursos Humanos, Análise de Sistemas e Informática. 
 

A diversidade de cursos, ou seja, de estagiários de diferentes áreas, propicia a troca entre a 

teoria atualizada trazida pelos estudantes e a experiência teórico prática oferecida pelos 

supervisores. 
 

 

Conclusão 
 

O Estágio “Não Curricular” apresenta vários aspectos positivos para todas as partes: o estudante 

pode colocar em prática o aprendizado obtido no curso, as Instituições de Ensino podem reciclar 

seus currículos a partir das experiências vivenciadas por seus alunos, e as Unidades têm a 

possibilidade de renovar suas práticas através de um novo olhar. No âmbito geral, a economia 

ganha com a melhoria da capacidade de sua força de trabalho. 
 

O Programa de Estágio “Não Curricular” aguarda parecer da nossa Coordenadoria – CRH, para 

sua continuidade enriquecedora, para as áreas da Secretaria de Estado da Saúde. 
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