
INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO NOS SETORES DA SECRETARIA DE 

SAÚDE DA BAHIA-SESAB  

Curso: Medicina Veterinária da EMEVZ-UFBA 

PERÍODO 2022.1 

 

 Conforme as normas do Edital nº 3/2021 para estágios obrigatórios na SESAB para o 

ano de 2022, divulgamos as inscrições para os estudantes do curso de Medicina Veterinária da 

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA para a realização do estágio 

supervisionado obrigatório nos setores da Rede SESAB no período 2022.1. Abaixo seguem às 

disposições. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

         Apenas os estudantes que cumpriram os pré-requisitos para realização do 

Estágio Supervisionado obrigatório poderão efetuar a inscrição. Para mais informações, 

veja o Regulamento do Estágio Supervisionado no link 

http://www.emevz.ufba.br/sites/emevz.ufba.br/files/regulamento_do_mev155.pdf. 

 

        As inscrições poderão ser realizadas no período de 22/11/2021 a 10/12/2021.  

 

         Não serão aceitas inscrições após o referido período. 

  

          Os documentos abaixo descritos deverão ser enviados para o e-mail mev155@ufba.br. 
 

✓ Formulário de inscrição preenchido (ANEXO I). 

✓ Cópia do RG. 

✓ Cópia da carteira de vacinação atualizada para COVID-19, raiva, tétano, influenza e 

difteria. A comprovação da vacinação antirrábica poderá ser substituída pela 

comprovação da titulação de anticorpos (resultado maior ou igual a 0,5UI).   

 

O(A) candidato(a) é o único responsável pelo correto e completo preenchimento dos 

dados solicitados na inscrição. 

 

  Não será permitida a complementação documental fora do prazo de inscrição. 

 

  A ausência de quaisquer documentos acima listados resultará no indeferimento da 

inscrição.  

 

2. DAS VAGAS 

 

 Foram disponibilizadas 03 (três) vagas para o LABORATÓRIO CENTRAL DE 

SAÚDE PÚBLICA PROFº GONÇALO MUNIZ, no período 2022.1. Segue abaixo os setores, 

número de vagas, período de estágio e carga horária total. 

http://www.emevz.ufba.br/sites/emevz.ufba.br/files/regulamento_do_mev155.pdf


 

 

 Para maiores informações sobre os setores acima descritos acesse o site 

http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/lacen/. 

 

3. RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

 

O resultado da seleção dos estagiários será divulgado no site da Escola de Medicina 

Veterinária da UFBA (http://www.emevz.ufba.br/) até dia 14/12/2021. Qualquer dúvida entrar 

em contato pelo e-mail mev155@ufba.br. 

 

O critério de ordem de classificação consistirá:  

 

1. Prováveis concluintes no período de matrícula e por ordem descendente de 

coeficiente de rendimento. 

2. Desempate: menor número de reprovações por frequência, menor número de 

trancamentos, menor período de ingresso, menor número de matrícula. 

 

Em caso de desistência, o(a) próximo(a) candidato(a) classificado(a) será 

convocado(a) seguindo a ordem de classificação do processo seletivo. 

 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES  

 

A Coordenação de Estágio do curso de Medicina Veterinária deverá: 

 

a) providenciar a indicação dos estudantes no sistema da SESAB; 

b) providenciar o seguro contra acidentes para o(s) estagiário(s); 

c) providenciar o termo de compromisso junto à Instituição Concedente. 

                    

                   O(a) estagiário(a) deverá: 

 

a) assinar o termo de compromisso e o termo de responsabilidade; 

b) executar o plano de atividades apresentado pelo supervisor de campo; 

c) cumprir a carga horária semanal estipulada; 

d) seguir as normas de biossegurança contra a COVID-19; 

e) apresentar um relatório no final do estágio. 

 

        Em tempo oportuno à Coordenação de estágio entrará em contato com o(a) estudante 

classificado(a) para orientar sobre o preenchimento e entrega do termo de compromisso, 

termo de responsabilidade e o seguro. 

 

 

Salvador (BA), 16 de novembro de 2021. 

 

Coordenação do Estágio Supervisionado  (MEV155)

Setor 
Número 

de vagas 
Período de Estágio 

Carga 

horária/dia 

Carga 

horária total 

LAB. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

- CLAVEP 
01 

07/03/2022 a 

27/05/2022 

8h 

(8-12h; 14-

18h) 

480h 

LAB. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL - CLAVISA 
02 

07/03/2022 a 

27/05/2022 

4h 

(14-18h) 
240h 

http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/lacen/
http://www.emevz.ufba.br/)
mailto:mev155@ufba.br


 

ANEXO I 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

1. DADOS DO(A) ALUNO(A) 

Nome: 

RG: 

CPF 

Endereço: 

Telefone 

de 

contato: 

Cel (whatsapp): 

E-mail: 

 
2. ÁREA DE INTERESSE DO ESTÁGIO: 

Marque o setor de interesse 

 
         (    )  LAB. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CLAVEP 

           

         (    )  LAB. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – CLAVISA 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) estudante 


