
ESTUDANTES E ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE

Para acadêmicos e universitários da área da saúde e estudantes da área técnica em saúde
em  estágio  e/ou  cursando  disciplina(s)  com  ATIVIDADES  PRÁTICAS  de  atendimento  em
hospitais, na atenção básica, em clínicas e laboratórios que residem no Município ou realizam o
estágio/prática em Novo Hamburgo.

Documentos obrigatórios

1ª DOSE

• Documento com foto.

• Para moradores de Novo Hamburgo: Cartão SUS de Novo Hamburgo ou comprovante
de residência no nome de quem será vacinado. No caso do comprovante estar em nome
de outra pessoa, é necessário registrar em cartório declaração de que a pessoa a ser
vacinada reside no local. São aceitos como comprovante de residência: contas de energia
elétrica,  água,  telefone fixo/móvel,  internet  e cópia do contrato de aluguel,  neste caso
também autenticada em cartório.

Para quem está em estágio curricular: declaração padrão nominal (ver abaixo) emitida
pela Escola Técnica ou Faculdade/Universidade, de que o estudante/acadêmico de curso
da  área  de  saúde  está  realizando  estágio  curricular  com  atividades  práticas  de
atendimento em hospital, atenção básica, clínica ou laboratório, impressa, que será retida
no ato da vacinação.

-  Para quem está em estágio extracurricular: comprovante de matrícula em curso da
Saúde no semestre atual e cópia impressa do contrato de estágio da Unidade concedente,
que será retida no ato da vacinação.

-  Para  quem está em disciplina  prática  em unidade de  saúde: declaração  padrão
nominal (ver abaixo) emitida pela Escola Técnica ou Faculdade/Universidade, de que o
estudante/ acadêmico de curso da área de saúde está realizando disciplina com atividades
práticas de atendimento em hospital, atenção básica, clínica ou laboratório, impressa, que
será retida no ato da vacinação.

Só serão vacinados acadêmicos e estudantes com 18 anos ou mais. Quem testou positivo
para a COVID-19 só pode ser vacinado após 30 dias do diagnóstico e quem estiver com
sintomas gripais também deve esperar para receber o imunizante.

Documentos obrigatórios

2ª DOSE

• Documento com foto

Comprovante  da  aplicação  da  1ª  DOSE (caso  não  tiver  o  comprovante  apresentar  o
Cartão SUS de Novo Hamburgo ou comprovante de residência de Novo Hamburgo no
nome da pessoa a ser vacinada

 
Veja declaração abaixo para preenchimento.



DECLARAÇÃO

Declaro  que  ___________________________________________________________________,

está  devidamente  matriculado(a)  no  curso  de  _______________________________________,

em  2021/02,  cursando  a  disciplina  de  ____________________________________________,

realizando estágio curricular e/ou atividades práticas de atendimento em hospitais, na atenção

básica, em clínicas ou laboratórios.

LOCAL DO ESTÁGIO/PRÁTICAS:_____ _____________________________________________

__________________________, ______ de _______________ de 2021.

__________________________________________________

Assinatura do Coordenador de Curso ou Diretor da Instituição

Nome do Coordenador de Curso ou Diretor da Instituição

Observação: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da instituição declarante
com no mínimo as seguintes informações: Nome da Instituição, endereço, telefone e CNPJ. Na
falta de papel timbrado será aceita a declaração com carimbo de CNPJ da instituição que conste
os dados acima.


