
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 

                          PORTARIA/SES/MA Nº 399, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 

Estabelece o retorno do estágio curricular 

obrigatório no âmbito da Secretaria de Estado 

da Saúde. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso II do art. 69 da Constituição do Estado do Maranhão e, em vista do que dispõe 

a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, bem como a responsabilidade 

constitucional da Secretaria de Estado da Saúde no desenvolvimento científico, tecnológico e 

na ordenação da formação do capital humano para a área da saúde e, 

 

Considerando que o Estado do Maranhão estabeleceu o retorno gradativo das 

atividades no Decreto Estadual nº 35.821, de 20 de maio de 2020, com observações sanitárias;  

 

Considerando a necessidade de regulamentar, por meio da Coordenadoria de 

Estágio da Escola de Saúde Pública do Estado do Maranhão, o sistema de estágios obrigatórios 

nas Unidades Estaduais de Saúde, 

 

                                            RESOLVE 

 

Art. 1º Fica autorizado, a partir de 23 de junho de 2020, o retorno das atividades 

do Estágio Curricular Obrigatório - ECO para os alunos do internato do curso de Medicina, 

bem como os que estejam no último ano dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia 

nas Unidades de Saúde do Estado Maranhão. 

Art. 2º Fica a cargo de cada Instituição de Ensino Superior o fornecimento dos 

equipamentos de proteção individual - EPI'S em tipo e quantidade para atender as necessidades 

dos alunos, bem como a orientação adequada de uso dos mesmos. 

 

 Art. 3º Esta Portaria não substitui as regras estabelecidas na Portaria 713, de 02 

de dezembro de 2019, assim como no Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de 

Estado da Saúde e Instituições de Ensino. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

   CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA 

Secretário de Estado da Saúde 
 

 
 


