
trabalhadores egressos da FESF-SUS, 
Bianca Karina, participou do evento 
como porta voz dos jovens que já estão 
trabalhando. “ Agradeço a oportunidade 
que a FESF junto com o Governo me 
deram, o mérito é nosso, corri atrás”, 
destacou a jovem. 
 Ao final da cerimônia uma das 
jovens fez a  tradicional selfie com o 
Governador. Mesmo envergonhada a 
recém contatada Vanessa de Araújo, 
pediu: “Governador tira uma selfie 
comigo”.  A atitude foi aplaudida pelos 
colegas, e   encerrou o vento.
 Os profissionais contatados 
pela FESF-SUS atuam nas unidades 
de atendimento da rede própria do 
Estado e na Secretaria de Saúde do 
Estadoda Bahia (SESAB). Os egressos 
possuem formação técnica em 
Logística, Administração, Enfermagem, 
Contabilidade, Informática, Análises 
Clinicas e Secretariado. 
 O sucesso deste programa 
é consequencia da articulação e 
trabalho em vários ambitos do Governo 

FESF-SUS recebe novos 
trabalhadores egressos 

“ Agradeço a oportunidade que 
a FESF junto com o Governo me 
deram, o mérito é nosso, corri atrás”,  
Bianca Karina

Primeiro Emprego

Nº 134  | 01 abril  2017

 Na manhã desta terça feira 
(28), em Salvador, foi realizada 2ª 
Convocação para trabalhadores 
do Programa Primeiro Emprego. O 
governador do Estado Rui Costa, 
convocou os novos trabalhadores 
para assinatura da carteira de trabalho, 
e destacou a satisfação em realizar 
esse programa, reforçando que essa é 
a ação mais importante de sua gestão, 
pois se relaciona diretamente com a 
realização do sonho e a satisfação dos 
pais e responsáveis pelos jovens. 
 O evento está na 2ª realização, 
nesta etapa se apresentaram um total 
de 250 egressos, recém-formados nos 
cursos técnicos da rede Estadual de 
ensino. Se apresentaram ontem para 
assinatura da carteira e contrato de 
trabalho, os trabalhadores que serão 
vinculados a Fundação Estatal Saúde 
da Família. 
 O Diretor Geral da FESF-SUS 
assinou a carteira de trabalho de 4 
egressos durante a cerimônia junto 
ao Governador do Estado Rui Costa. “ 
Esse é um momento importantíssimo 
para os jovens trabalhadores, uma 
realização de um sonho para eles e a 
família”, destacou Carlos Trindade. 
 A representante dos 

do Estado. No caso da FESF-SUS o 
planejamento de execução das ações é 
realizada através da SESAB, SAEB e SEC. 
 A contratação dos egressos 
ocorre via  intermediação da Secretaria 
do Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte (Setre), e o Sinebahia. Foram 
contemplados aqueles que tiveram o 
melhor desempenho dentro da sala 
de aula. Um ranking de rendimento foi 
elaborado pela Secretaria de Educação 
do Estado e reúne uma média de todas 
as notas obtidas pelo aluno durante o 
curso. 
 O programa prevê a contratação 
até 2018 de 9 mil jovens, formados a partir 
de 2015. A oportunidade em participar 
do programa poderá ser manifestada 
também pelo egresso, través da 
atualização dos dados cadastrais no site 
da Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia (SEC). 
 Acesse: http://estudantes.
educacao.ba.gov.br/primeiroemprego 
e consulte mais informações sobre este 
programa. 
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Novos trabalhadores assinaram contrato e carteira de trabalho para iniciar as 
atividades, na capital e interior. 


