
 REALEASE AULA INAUGURAL 

CONVÊNIO SESAB 

 

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB celebrou, pela terceira vez, o 

convênio com as Voluntárias Sociais – VSBA, no âmbito do Programa Estadual de Aprendizagem 

– Mais Futuro. Tal instrumento visa formalizar a contratação de mais 100 (cem) jovens para o 

Hospital Geral Roberto Santos, reforçando o papel do Estado como promotor da inclusão social, 

tendo como questões prioritárias promover a ampliação das oportunidades de inserção no mundo 

do trabalho formal para jovens, oriundos de escola pública e em situação de vulnerabilidade social.  

A aula inaugural acontecerá no dia 06/02 , às 9h, no Salão Azul da Fundação Luiz 

Eduardo - FLEM. Estes jovens atuarão na função de Assistente Administrativo-Aprendiz e terão os 

seguintes benefícios: contrato de aprendizagem com vigência de 02 anos, média salarial com 

adicional de insalubridade de R$595,00, vale transporte, auxílio lanche e garantia de todos os 

direitos trabalhistas. 

O Programa Mais Futuro está atualmente com 1173 aprendizes contratados, incluídos os 

decorrentes da parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, com perspectiva, até março de 2012, 

de inserção de mais 100 (cem)jovens nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. 

A capacitação dos jovens é composta de matérias de formação geral para assistente 

administrativo e outras específicas sobre a unidade de atuação, no caso, a SESAB.   

O Mais Futuro conta com a parceira da SETRE que além de realizar a avaliação de perfil 

dos candidatos, cadastra, ao final do Programa, o currículo do aprendiz no banco de dados do 

Sistema de Intermediação para o Trabalho – Sine Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AULA INAUGURAL 

 

 

Data: 06/02/2012 

Local: Salão Azul - FLEM 

Horário: 09 horas 

 

 

09:00 – Composição da Mesa: Abertura 

– Dr. Adriano Tambone –Superintendente de RH (confirmar) 

– Dra. Tânia Cristina Lessa – Diretora Operacional das Voluntárias  

   Sociais da Bahia 

– Dra. Laura Protásio – Diretora de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas, 

em exercício.   

 

09:30 – 12:00h – Palestras   

Panorama Geral do Mais Futuro 

Rita Rios – Coordenadora Geral das VSBA 

Direito Trabalhista do Aprendiz 

Neide Santos – Coordenadora de RH das VSBA 

 

11:30h – Dúvidas 

 

11:45h – Encerramento  

 


