SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

TERMO DE COMPROMISSO FORMASUS 2018
Pelo presente termo, por mim assinado, eu ____________________________________________
__________________________________________________RGnº. _______________________ órgão
________ Estado_________ CPF nº.________________________ assumo o compromisso com o
Programa de Formação do Sistema Único de Saúde - FormaSUS ciente de que:


A bolsa de estudo é integral, com renovação semestral e prazo de vigência correspondente à
duração do curso para qual fui selecionado (a);
 A bolsa ofertada pelo Programa FORMASUS compreende a isenção de mensalidades, matrícula e
taxas referentes a disciplinas reprovadas.
 O Programa FORMASUS não arca com pagamento de quaisquer tipos de taxas interpostas pela
Instituição de Ensino, como cartão de acesso, requerimento escolar, diploma e assim por diante,
salvo em casos pré-acordados com a Instituição de Ensino na qual fui matriculado (a).
 Deverei arcar com todas despesas decorrentes da realização do curso tais como transporte, carteira
de estudante, hospedagem, alimentação, material didático, fardamento, instrumentações de uso
pessoal e demais despesas.
COMPROMETO-ME A:
 Realizar o CURSO de __________________________________________na INSTITUIÇÃO DE
ENSINO_______________________________________________________________________
de acordo com as normas vigentes, na Lei nº 15.065/13 do Governo do Estado de Pernambuco, na
Portaria nº 689/11 da Secretaria Estadual de Saúde/PE, do Edital de Convocação do Processo
Seletivo 2018 e no Regimento Interno da Instituição de Ensino que estou vinculado;




Renovar minha matrícula semestralmente junto à minha Instituição de Ensino;
Não ter mais que 2 (duas) repetências.
Comunicar formalmente por escrito, à Instituição de Ensino a que estou vinculado e à Diretoria
Geral de Educação na Saúde- SES/PE qualquer interrupção durante a vigência da bolsa como
trancamento, desistência, licenças ou demais eventos que influenciem o andamento do curso.

Ciente, assino este TERMO DE RESPONSABILIDADE certo de que o não cumprimento dos
compromissos por mim assumidos pode implicar na minha exclusão do Programa de Formação do
Sistema Único de Saúde - FormaSUS, ficando sujeito a demais sanções disciplinares e legais que
couberem.
Recife,_____ de __________de 2018.

_____________________________________________
ASSINATURA DO BOLSISTA/REPRESENTANTE

