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                                                                                           São José,26 de agosto de 2010. 
 

A Direção e o setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos do HRSJ, em 
reunião estabeleceram normas para a execução dos estágios supervisionados 
obrigatórios curriculares oferecido neste hospital pelas  Instituições de Ensino e 
devidamente conveniadas para tal com a secretaria de Estado de Saúde. 

Os “campos de estágios” ficam subordinados as Chefias das Unidades, a Direção, 
Gerência de Enfermagem e o Setor de Treinamento. 

 
NORMAS PARA ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS 
OBRIGATÓRIOS 
 

1. Serão concedidos campos de estágios somente às instituições de Ensino que 
firmarem convênio cooperação técnica com a SES-SC e após deliberação do 
Serviço de horário de sua execução, o qual deverá ser rigorosamente 
seguido. 

2. O cronograma de estágio deverá ser rigorosamente apresentado e cumprido 
de acordo com o termo de cooperação técnica já estabelecido no início do 
semestre.  

3. As concessões de campo de estágio serão semestrais, conforme estabelecido 
nos termos da cooperação técnica, podendo ser excluído no próximo 
semestre se a instituição cooperada não seguir as normas aqui citadas. 

4. Os estágios serão supervisionados pelos orientadores das Instituições de 
Ensino cooperadas, ficando a cargo destes a responsabilidade técnica dos 
procedimentos realizados por seus estagiários, podendo o profissional do 
Serviço de Enfermagem intervir na conduta, se assim for necessário. 

5. Os professores responsáveis pelos estagiários deverão acompanhar e 
supervisionar seus alunos durante o atendimento realizado aos pacientes. 

6. Os orientadores de estágio deverão assinar e carimbar as avaliações e 
evoluções diárias, juntamente com o carimbo e assinatura do estagiário que 
executou o tratamento, sendo de sua responsabilidade os procedimentos 
realizados pelos alunos.  

7. Orientadores e estagiários deverão se apresentar ao campo de estágio 
devidamente uniformizado e identificado com crachá timbrado das 
Instituições de Ensino e em local visível. 

8. Fica vetado  a estagiários ou orientadores de estágio o atendimento de 
pacientes fora do horário estabelecido pela concessão. 

9. Orientadores e estágio deverão seguir rigorosamente as normas 
institucionais do HRSJ, bem como Códigos profissionais de Ética e 
Bioética. 

10. Cabe os orientadores de estágio manter o Serviço do Setor ciente dos 
atendimentos prestados, suas intercorrências, bem como repassar os casos 
que exijam continuidade do tratamento quando do término do estágio.  



11. O HRSJ não se responsabiliza por valores e objetos pessoais dos 
orientadores e estagiários, bem como recomenda que evitem trazê-los para o 
campo de estágio. 

12. Fica estabelecido para cada instituição conveniada, um número máximo de 
estagiários por turno e setor, não devendo ultrapassar o número de 06(seis) 
alunos por professore, exceto Centro Obstétrico (03), Triagem (04), U. T. I 
(04), Centro Cirúrgico (04). 

13. A entrada de estagiários deverá ser na portaria do Auditório. 
14. O estagiário não deverá usar o elevador A, pois destina-se ao transporte de 

roupas sujas e lixos. 
15. O estagiário não deve deixar o campo de estágio com equipamentos de 

proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. 
16. O professor deverá  apresentar-se à chefia da Unidade 01 (um) dia útil de 

antecedência, respeitando o cronograma de estágios definido. 
17. Quando o professor necessitar do Campo de Estágio nos feriados e finais de 

semana, deverá solicitar com antecedência à Gerente de Enfermagem desta 
Unidade através de oficio. 

18. Todo professor que acompanhar estágio, deverá ter experiência comprovada 
nos respectivos setores. 

19. Por normas do HRSJHMG, fica proibido o estagiários usar as dependências 
do refeitório para fazer seu lanche, que é de uso exclusivo de funcionários. 

20. Fica proibida a troca de Campos de Estágio sem autorização prévia do Setor 
de Treinamento. 

21.  O HRSJHMG somente disponibilizara Campo de Estágio extra a Grupos 
que não estejam fazendo estágio nesta Instituição, mediante solicitação 
prévia em tempo hábil juntamente com Termo de Compromisso.  

22. Todas as Instituições de Ensino deverão repassar este documento para seus 
professores que aqui vierem ocupar Campos de Estágio.  

 
 
As normas, acima descritas, estarão em vigência a partir desta data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Direção Geral HRSJHMG 
                                                      Setor de Desenvolvimento de RH/HRSJHMG 


