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Quant Nº Processo
Nº do 

Convênio
Ano Celebrantes Objeto do Convênio Contrapartida

Início da 

Vigência

Fim da 

Vigência
Observação

1 201716377384 001/2018 2018

Instituto de Aperfeiçoamento e Ensino Superior 

do Amazonas - IANSA/ Centro de Ensino Técnico - 

CENTEC

O presente Convênio tem por objetivo o estabelecimento de um regime de colaboração técnica para a

realização de atividades práticas e estágio curricular dos cursos de educação profissional de nível

mádio, para as dependências das Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios e Sedes Administrativas

que constituem a rede Municipal de Saúde.

1) Teinamento de recursos humanos  na área de saúde e em outras áreas de interesse 

da SEMSA, que deverá solicitar via ofício, com 30 (trinta) dia de antecedência;                                                                                                                          

2) Concessão de 2 (duas) salas de aula com capacidade para 60 (sessenta) lugares, com 

recursos audiovisuais, as quais pedem ser usadas em dias utéis, com agendamento 

prévio de 30 (trinta) dias;                                   3) Desconto de 15% em todos os cursos 

ofertados pelo CENTEC para colaboradores da SEMSA;                                                                                                 

4) Certificação de Supervisor de Campo ou Coorientados de TCC para complementono 

curriculum lattes  dos profissionais da SEMSA que acompanharem os estagiários;                                                                                             

5) Oferecer cooperação técnica em atividades de promoção e desenvolvimento 

profissional na área de saúde.

07/08/2018 06/08/2023

2 20120006695 006/2013 2013
SEMSA / Universidade do Estado do Amazonas - 

UEA           COREME

O presente Termo de Cooperação tem como objeto a conjunção de esforços na execução das ações na

área de saúde, estudos na área de Medicina de Família e Comunidade, bem como de ensino e

desenvolvimento científico e com apoio docente pela Universidade Estadual do Amazonas – UEA, e por

meio da disponibilização dos campos de ensino e pesquisa, bem como na participação da Universidade

em todas as ações a serem desenvolvidas em comum acordo com a Comissão de Residência Médica da

Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.

Treinamento de recursos humanos na área de saúde de interesse da SEMSA, concessão 

de espaço físico para treinamento e eventos....
22/07/2017 23/07/2019

3 2015 1637 2157 001/2015 2015
Centro de Educação Profissional Ltda. - CEL / 

SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos de educação

profissional de nível médio, do CEL, para as dependencias das Unidades de Saúde, Laboratórios e Sedes

Administrativas que compõem a SEMSA.

1) Treinamento de recursos humanos na área de saúde e em outras áreas de interesse 

da SEMSA;

2) Concessão de espaço físico;

3) Desconto em até 10% para servidores e dependentes de servidores da SEMSA.

10/09/2015 09/09/2020

4 2015 1637 3425 DJ 1732/2015 2015

Sociedade de Desenvolvimento  Cultural do 

Amazonas Ltda. - SODECAM, mantenedora do 

Centro Universitário do Norte - UNINORTE / 

SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos da Escola

Técnica, Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, excluindo residência médica e

multiprofissional, da UNINORTE, para as dependencias das Unidades de Saúde, Laboratórios e Sedes

Administrativas que compõem a SEMSA.

1) Treinamento de recursos humanos na área de saúde e em outras áreas de interesse 

da SEMSA;

2) Concessão de espaço físico;

3) Certificação de Supervisor de Campo ou Coorientador de TCC para complemento no 

curriculum lattes dos profissionais da SEMSA;

4) Participação na elaboração de protocolos clínicos;

5) Oferecimento de cooperação técnica em atividades de promoção.

22/09/2015 21/09/2020

5 2015 1637 1364 087/2015 2015
Fundação Universidade do Amazonas -FUA / 

SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação

e pós-graduação Lato Sensu , excluindo Residências Médica e Multiprofissional, da Universidade Federal

do Amazonas - UFAM, para as dependencias das Unidades de Saúde, Laboratórios e Sedes

Administrativas que compõem a SEMSA.

1) Treinamento de recursos humanos na área de saúde e em outras áreas de interesse 

da SEMSA;

2) Concessão de espaço físico;

3) Certificação de Supervisor de Campo ou Coorientador de TCC para complemento no 

curriculum lattes dos profissionais da SEMSA;

4) Participação na elaboração de protocolos clínicos;

5) Oferecimento de cooperação técnica em atividades de promoção.

20/10/2015 19/10/2020

6 2017 1637 4372 001/2017 2017
Sociedade de Ensino Superior Estácio Amaonas 

Ltda. - ESTÁCIO AMAZONAS / SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional de Programa de Estágio Curricular Obrigatório

dos alunos regularmente matriculados nos cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu,

excluindo Residências Médica e Multiprofissional, considerando legislação específica, da Sociedade de

Ensino Superior Estácio Amazonas Ltda., que estejam de acordo com as profissões pertencentes ao

quadro funcional, assim como, com a capacidade instalada da Secretaria Municipal de Saúde de

Manaus – SEMSA.

I -  Treinamento de recursos humanos na área de saúde e em outras áreas de interesse 

da SEGUNDA CONVENENTE;

II -  Concessão de espaço físico para treinamento, eventos culturais e técnicos, 

obedecidos às normas e regimento da PRIMEIRA CONVENENTE, conforme espaços 

listados abaixo:

a) Auditório na sede Djalma Batista com capacidade para 450 (quatrocentos e 

cinquenta) pessoas;

b) Ginásio Isaac Benzecry com capacidade para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas na 

arquibancada; e

c) Salas de aula com capacidade para 45 (quarenta e cinco) a 60 (sessenta) pessoas.

III -  Colaborar através de seus meios de comunicação com a divulgação de ações da 

01/11/2017 31/10/2020

7 2016 1637 1215 01/2016 2016

Instituto Amazônia de Ensino Superior Ltda.-EPP, 

mantenedora da Faculdade do Amazonas-IAES / 

SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados no curso de graduação

em Odontologia, da Faculdade do Amazonas-IAES, para as dependencias das Unidades de Saúde,

Laboratórios e Sedes Administrativas que compõem a SEMSA.

1) Treinamento de recursos humanos na área de saúde bucal, com agendamento prévio 

e disponibilidade de profissionais da Faculdade;

2) Concessão de espaço físico;

3) Certificação de Supervisor de Campo para complemento no curriculum lattes dos 

profissionais da SEMSA;

4) Participação na elaboração de protocolos clínicos;

5) Oferecimento de cooperação técnica em atividades de promoção.

04/05/2016 03/05/2021

TERMOS DE COOPERAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO E RESIDÊNCIA MÉDICA
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8 2016 1637 1009 005/2016 2016
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC/AM  / SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos de educação

profissional de nível médio do SENAC/AM, para as dependências das Unidades de Saúde, Laboratórios

e Sedes Administrativas que compõem a SEMSA

1) Treinamento de recursos humanos na área de atuação do SENAC-AM e em outras 

áreas de interesse da SEGUNDA CONVENENTE, conforme disponibilidade da Unidade de 

Ensino;

2) Concessão de espaço físico para treinamento, eventos culturais e técnicos, 

obedecidos às normas e regimento do SENAC/AM, de acordo com a disponibilidade dos 

espaços e horários das Unidades de Ensino;

3) Certificação de Supervisor de Campo ou Coorientador de TCC para complemento no 

curriculum lattes dos profissionais da SEMSA que acompanharem os estagiários;

4) Participar na elaboração de protocolo clínico institucionais de atendimento em saúde; 

e 

5) Oferecer cooperação técnica em atividades de promoção e desenvolvimento 

profissional na área de saúde, com prévia autorização do gerente responsável.

24/06/2016 23/06/2021

9 2016 1637 0751 001/2016 2016 Centro de Ensino Superior Nilton Lins / SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação

e pós-graduação lato sens , do Centro de Ensino Superior Nilton Lins, para as dependencias das

Unidades de Saúde, Laboratórios e Sedes Administrativas que compõem a SEMSA.

1) Treinamento de recursos humanos na área de saúde e em outras áreas de interesse 

da SEMSA;

2) Concessão de salas de aula, auditórios, espaços desportivos e de lazer para 

treinamento, eventos culturais e técnicos;

3) Certificação de Supervisor de Campo TCC para complemento no curriculum lattes  dos 

profissionais da SEMSA;

4) Participação na elaboração de protocolos clínicos;

5) Oferecimento de cooperação técnica em atividades de promoção e desenvolvimento 

profissional;

6) Descontos de até 20% (vinte por cento) em curso de graduação (exceto curso de 

medicina) e pós-graduação para servidores da SEMSA.

08/07/2016 07/07/2021

10 2016 1637 3484 001/2016 2016
Instituto Metropolitano de Ensino - IME - 

FAMETRO / SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação

da FAMETRO, para as dependências das Unidades de Saúde, Laboratórios e Sedes Administrativas que

compõem a SEMSA.

1) Concessão de espaço físico para treinamento, eventos culturais e técnicos, de acordo 

com a disponibilidade na agenda, independente do período a ser solicitado;

2) Concessão de desconto no pagamento das mensalidades aos servidores e 

dependentes diretos (cônjuge e filhos) nos cursos de graduação (4,71%) e nos cursos de 

pós-graduação (10%);

3) Certificação de Supervisor de Campo ou Coorientador de TCC para complemento no 

curriculum lattes dos profissionais da SEMSA que acompanharem os estagiários;

4) Participar na elaboração de protocolo clínico institucionais de atendimento em saúde; 

e

5) Concessão de 3 vagas para cursos de extensão, de acrodo com calendário acadêmico 

disponibilizado pela FAMETRO (SEMSA seleciona servidor).

27/12/2016 26/12/2021

11 2016 1637 7895 001/2016 2016
Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia - 

FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO / SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Operacional de Programa de Estágio para a realização de 

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos em nível de 

graduação e pós-graduação lato sensu , do Faculdade Salesiana Dom Bosco, para as dependências das 

Unidades de Saúde, Laboratórios e Sedes Administrativas que compõem a SEMSA.

1) Concessão de 30% (trinta por cento) de desconto no pagamento das mensalidades 

dos cursos de graduação a todos os funcionários/servidores, previamente aprovados 

por seleção e regularmente matriculados em cursos desta IES, a partir da assinatura e 

vigência deste Termo e ainda em cursos de pós-graduação lato sensu;

2) Certificação de Supervisor de Campo ou Coorientador de TCC para complemento no 

curriculum lattes dos profissionais da SEMSA que acompanharem os estagiários;

3) Participar na elaboração de protocolo clínico institucionais de atendimento em saúde; 

e

4) Oferecer cooperação técnica em atividades de promoção e desenvolvimento 

profissional na área de saúde.

02/01/2017 01/01/2022

12 2017 1637 5065 001/2018 2018
Centro Universitário Luterano de Manaus - 

CEULM/ULBRA / SEMSA

Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular obrigatório nos cursos em nível de graduação e pós-graduação

Lato Sensu (Presencial e Educação à Distância - EAD) excluindo Residência Médica e Multiprofissional.

1) Treinamento de recursos humanos na área de saúde de interesse da SEMSA;                                                                                                                                   

2) Concessão de espaço físico para treinamento e eventos;                            3) Participação 

na elaboração de protocolo clínico institucionais de atendimento em saúde;                                                                                                     

4) Cooperação técnica em atividades de promoção e desenvolvimento frofissional na 

área da saúde.

16/04/2018 16/04/2023
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13 6955/2017 001/2018 2018 SEMSA/ SER EDUCACIONAL S. A. - UNINASSAU

Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação

e pós-graduação lato e stricto sensu , excluindo Residências Médica e Multiprofissional, da SER

EDUCACIONAL S. A., nas dependencias das Unidades de Saúde, Laboratórios e Sedes Administrativas

que compõem a SEMSA.

1) Treinamento de recursos humanaos na área de saúde e em outras áreas de interesse 

da SEMSA;                                                                                      2) Concessão de um auditório 

com capacidade para 120 pessoas e outro auditório com capacidade para 180 pessoas 

para treinamento, eventos culturais e técnicos, com solicitação prévia de 45 dias através 

de email e ofício enviados em nome da direção da IES;                                                          3) 

Desconto de 20% em mensalidade em cursos de graduação para servidores da SEMSA e 

seus dependentes diretos;                                             4) Certificação de superviso de 

campo para complemento no curriculum lattes dos profissionais da SEMSA que 

acompanharem os estagiários;         5) Participar na elaboração de protocolo clínico 

institucionais de atendimento em saúde;                                                                                                     

6) Oferecre cooperação técnica em atividades de promoção e desenvolvimento 

profissional na área de saúde.

21/09/2018 20/09/2023

SCONV em 20/08/2018
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