
FOI DADA A
LARGADA!



Idealizado pela trabalhadora educanda do PPE 
FESF, Bianca Karina, e agora promovido pelos 
trabalhadores do programa, com a parceria do 
Governo do Estado, a apresentação do novo 
projeto foi recheada de informações e 
surpresas. Entre as a�vidades realizadas, 
destaca-se a encenação teatral que teve como 
foco, as dificuldades que muitos técnicos 
recém-formados encontram para conseguir a 
primeira oportunidade, justamente por não 
terem experiência na área. 

Para Bianca, o projeto surgiu de uma 
preocupação par�cular sobre a desistência de 
alguns técnicos em formação ao longo do curso. 
“Mais do que mostrar que também já passamos 
por esses obstáculos, é necessário, incen�var, 
falar que vale a pena, sim, con�nuar a 
caminhada e ter essa oportunidade através do 
Programa Primeiro Emprego FESF-SUS. Vale 
muito a pena inves�r na educação para 
melhorar de vida”, conclui. 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA A MELHORIA DE VIDA
PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Com obje�vo de mo�var os técnicos em formação, que muitas vezes 
p a s s a m  p e l a s  m e s m a s  d i fi c u l d a d e s  e  d ú v i d a s  q u e  o s  a t u a i s 
trabalhadores do Programa Primeiro Emprego da Fundação Estatal 
Saúde da Família (FESF-SUS) já enfrentaram, e sobretudo, incen�var 
e reforçar a importância da educação para melhoria de vida, foi 
realizado no dia 21/11, no Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde 
Anísio Teixeira, no bairro da Caixa D'água, o evento para a apresentação oficial do 
projeto Volta à Escola. 



Outro momento bacana foi a apresentação do 
Programa Primeiro Emprego pelos próprios 
trabalhadores educandos da FESF-SUS. Eles 
ressaltaram para os estudantes do ensino 
técnico que estavam presentes no evento, a 
importância da par�cipação no PPE, os critérios 
para seleção e a necessidade de manter os 
dados cadastrais atualizados no site do 
programa.

A técnica  em segurança do trabalho, 
representante regional e líder estadual do PPE, 
Maiane Oliveira, fez questão de frisar. “O 
Programa Primeiro Emprego não tem indicação 
polí�ca! Para par�cipar,tem critérios e depende 
exclusivamente de você”, ressalta. E por fim, um 
dos momentos mais emocionantes do evento, 
foi, sem dúvidas, os relatos de vida e 

experiências dos trabalhadores. Cada história 
realmente linda, viu? De luta e sobretudo, muita 
mo�vação. 

Técnico em Análises Clínicas, o trabalhador 
educando do Programa Primeiro Emprego FESF-
SUS, Rubens Nilton, é um exemplo vivo do 
quanto a  educação e  a  oportunidade 
transforma a vida de muitos jovens. “Antes de 
entrar no PPE, eu vendia chocolate nos ônibus. 
E, agora, eu tenho o privilégio de trabalhar na 
minha área. Se esforcem, vale muito a pena”, 
comemora. 

O projeto irá visitar outras escolas, fiquem 
atentos. Foi dada a largada, hein? Projeto Volta 
à Escola do Programa Primeiro Emprego, vai até 
vocês, futuros técnicos. 

A  s e l fi e  m a i s  c u r � d a  d o  m ê s  fo i  d o 
monitoramento do Programa Primeiro 
Emprego FESF-SUS, realizado no Hospital Geral 
Menandro de Farias (HGMF), 
em Lauro de Freitas.

 
E você, trabalhador (a) da FESF-SUS,
quer ter sua selfie aqui? 

Faz aquela foto e marca 
@primeiroempregofesfsus.

PartiuTrabalho#



Vamos de? desafio

s érie
gratidão

da

Em meio ao clima de agradecimento e do breve 
“até logo”, na terça-feira (04/12), na sede da 
Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), 
os seis primeiros trabalhadores educandos do 
Programa Primeiro Emprego FESF �veram os 
seus contratos encerrados. Es�veram presentes 
na ocasião, o diretor da FESF-SUS, Carlos Alberto 
Trindade, a diretora de serviços da Fundação, 
Vielka Vieira, a gestora do Programa PPE da FESF, 
Carla Pedra Branca e Ivo Augusto do Núcleo de 
Gestão de Pessoal (NUGEP). Entre muito 
aprendizado e desenvolvimento pessoal e 
profissional, o ciclo que durou dois anos, 
período do contrato do PPE, possibilitou a esses 
jovens a oportunidade de adquirir experiência e 
vivenciar o mercado de trabalho. 

“Os reforços que foram feitos na formação 
desses jovens, tudo que foi colocado à 
disposição para que essa oportunidade pudesse 
ser exercida da melhor forma, é gra�ficante. 
Nesse momento, minhas lágrimas são de muita 
felicidade, ao ver que mais uma etapa foi 
concluída e que o saldo de tudo isso foi muito 

posi�vo”, concluiu o diretor da FESF-SUS, Carlos 
Alberto Trindade. 

Para o técnico em logís�ca do Hospital Geral 
Roberto Santos (HGRS), Vitor Soledade, o 
sen�mento que fica dessa oportunidade é 
“gra�dão”. “Eu só tenho a agradecer. Agradecer 
ao Programa Primeiro Emprego e aos 
colaboradores da FESF-SUS. Em nome dos seis 
primeiros, posso dizer que durante esse 
percurso de dois anos, e hoje, no encerramento 
desse ciclo, só confirmamos o quanto programa 
é edificante, cheio de oportunidades e muito 
aprimoramento”, disse. 

Os seis trabalhadores pioneiros do Programa 
Primeiro Emprego FESF-SUS, agora, com 
experiência, estão aptos e qualificados para o 
mercado de trabalho. Vale a pena destacar que, 
sim, a educação é a base para a transformação 
social, e que a oportunidade promovida 
desempenha papel fundamental para essa 
mudança. Boa sorte nessa nova fase e estamos 
juntos! 

Quantas palavras voce

consegue escrever usando

apenas essas letras? 

^
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##
fique por

dentro da

orreriac

Projeto de Melhorias realizado pelos 
trabalhadores educandos do Programa 
Primeiro Emprego FESF-SUS no Hospital 

Especializado Octávio Mangabeira (HEOM). 
Foram realizadas palestras e dinâmica em 

grupo com o pessoal da limpeza e 
higienização do hospital. 

Massa, né? 

Monitoramento do PPE com os trabalhadores 
educandos da base de Eunápolis. 

curtiu?

 Um dos obje�vos propostos pela inicia�va do 
projeto "Tsylla Toda Osa", apresentado pela 
trabalhadora do PPE e representante da 
Maternidade Tsylla Balbino, Ticiane dos 
Santos, é "minimizar os efeitos criados pelo 
processo de hospitalização, es�mulando as 
mulheres, a promoção do autocuidado 
corporal e valorização da autoes�ma". 

Também na II mostra, está sendo exposto um 
outro projeto bacana: a "Prá�ca de diálogo 
semanal de segurança do trabalho e aulas 
introdutórias de estágio", apresentado por 
Joana Nunes e Adeilma dos Anjos, 
trabalhadoras do PPE e representantes do 
Hospital Geral Menandro de Farias (HGMF). A 
ação tem como obje�vo, "informar acerca dos 
riscos ocupacionais (de acidentes �sicos, 
químicos, biológicos e ergonômicos) face a 
deficiência de conhecimentos em 
biossegurança".

Apresentações dos projetos das trabalhadoras 
educandas do Programa Primeiro Emprego 
FESF-SUS, na II mostra integrada de 
Humanização e Saúde do Trabalhador do SUS - 
Bahia, no Hospital Geral do Estado (HGE), no 
dia 27/11.

Eita!! É engajamento
que fala, né?

A educacão como base para
transformacão social. 

,
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Atividade pedagógica do Programa Primeiro 
Emprego com a turma do  Hemoba, em 

Ribeira do Pombal.

#demos sangue!

Reunião do Programa Primeiro Emprego FESF-sus

com o setor de Administração do Núcleo Regional

de Saúde  de Vitória da Conquista. 

#produtiva

?
O Portal é um espaço dedicado a levar 
conteúdo que contribua para o auto-
conhecimento e a gestão emocional dos 
par�cipantes do Programa Primeiro Emprego. 

Especialistas afirmam que não basta ter 
conhecimento técnico, as profissões atuais e as 
que vão surgir estão exigindo cada vez mais o 
desenvolvimento das habilidades sociais. 

c portalonheca o
trilhas do ser

É para suprir esta necessidade que o Portal 
Trilhas do Ser oferece um caminho com 
possibilidades e ferramentas que podem ajudar 
você a se conhecer melhor e, ao se conhecer, 
você pode administrar de maneira mais 
eficiente suas emoções, se tornando uma 
pessoa com habilidades sociais e fazendo disto 
um diferencial na sua carreira e na sua vida 
pessoal e profissional. 


