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O Programa de Estágio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) é um programa
de estágio extracurricular desenvolvido especialmente para você, estudante, que quer viver uma
experiência profissional no setor público.
O programa te envolverá em um ambiente instigante com possibilidades de atuar na geração de
soluções em uma área prioritária e contribuir para a melhor prestação do serviço público de saúde do
Estado.
Portanto, além de trabalhar com atividades em escala que impactam a vida de muitos mineiros, a
experiência oferece uma trilha de desenvolvimento para potencializar as competências individuais,
profissionais, além de proporcionar o contato com uma rede de pessoas que já atuam no governo de
Minas Gerais.

O Programa de Estágio da SES-MG é voltado para os alunos do Curso Superior em Administração
Pública (CSAP) e pretende contribuir para o desenvolvimento dos estudantes através de uma
metodologia diferente estruturada sobre três pilares norteadores:
Desenvolvimento profissional
Por meio do estágio extracurricular os estudantes terão a oportunidade de estar em contato com
experiências práticas das dinâmicas de trabalho relacionadas ao serviço público. Isso permite que os
conhecimentos apreendidos nas disciplinas do curso sejam aplicados de forma prática para a
resolução de problemas. Além disso, o contato com os desafios inerentes a realidade do trabalho
corrobora para o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes importantes para a vida
profissional.
Introdução à carreira

Os estagiários participantes do programa terão a tutoria de um servidor da carreira de EPPGG. Esse
relacionamento contribuirá para a troca de experiências acerca das atividades inerentes ao trabalho
da unidade. Além disso, será possível que o estudante já entre em contato com as nuances inerentes
à carreira, por exemplo, as regras, sistema de pontuação, dicas de capacitações, entre outros.
Alocação estratégica de pessoas
O contato do estudante com uma das três áreas prioritárias do governo é interessante, pois frente
aos limites impostos pelas Lei de Responsabilidade Fiscal, futuramente, a SES será um dos possíveis
destinos dos EPPGGs recém nomeados. Assim, ao pensar na continuidade do serviço, o estudante que
realizar o estágio extracurricular na SES já estará familiarizado com a dinâmica do serviço da unidade
administrativa que estará inserido.
Nesse sentido, o programa propõe-se:
●

●

●

Que o estudante esteja sempre em contato com experiências práticas das dinâmicas de trabalho.
Isso permite que os conhecimentos apreendidos nas disciplinas do curso sejam aplicados de forma
prática para a resolução de problemas. Além disso, o contato com os desafios inerentes a realidade
do trabalho corrobora para o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes importantes
para a vida profissional.
Mas não se preocupe! Você não desempenhará atividades para além da sua capacidade. Nesse
sentido, o Programa conversa para com a Escola de Governo afim de que a dinâmica do estágio
esteja de acordo com o que estará sendo desenvolvido no período do aluno.
Além disso, você contará com um tutor para acompanhar, tira dúvidas e participar desse processo.

R$ 754,57, mensais, mediante cumprimento de estágio de 30 horas.
R$ 503,05, mediante cumprimento de estágio de 20 horas mensais.
O auxílio transporte pago equivale ao valor de R$273,00 para estagiários na região de Belo Horizonte.
O contrato de estágio para atuar na SES será firmado pelo período mínimo de 6 meses podendo ou
não ser renovado, desde que no não extrapole dois anos.

A inscrição deve ser preenchida no link disponibilizado abaixo:
https://bit.ly/36o5SJX

Em breve
>> Clique aqui e acesse as informações completas sobre o Programa de Estágio da
SES-MG.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco!
E-mail: programadeestagioses@gmail.com
Telefone: (31) 3391 60233; (31) 339160242
Lucas de Oliveira, Breno Cruz ou Ana Elisa
Telefone: (31) 3391 60276
Rayssa Cardoso - CSAP 40
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