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 PORTARIACRTR-01 Nº 06, DE 29 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Diretoria Executiva do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 1ª 

Região, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 7.394/85, 

Decreto nº. 92.790/86 e pelo Regimento Interno do Órgão. 

 

O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para 

a vida cidadã e para o trabalho. E este conselho cria está portaria para  orienta e incentiva 

empresas e instituições de saúde quanto a importância de social, educacional e econômica do 

estagiário para sua empresa.  

 

 

CONSIDERANDO A  lei de estágio 11.788, de 25 de setembro de 2008- que 

estabelece o  estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, 

de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos;  

 

 

CONSIDERANDO A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que diz os sistemas de 

ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei 

federal sobre a matéria;  

 

 

CONSIDERANDO A  lei nº 6.667, de 15 de setembro de 2020  Dispõe sobre o 

programa de estágio nas unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal (bolsa estágio), para alunos de cursos de formação profissional para as áreas em 

saúde; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONTER Nº 10, de 11 de novembro de 

2011  regula estágio para tecnólogos em radiologia e técnicos em radiologia, níveis superior e  

médio respectivamente; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONTER Nº 6, de 16 de janeiro de 2019 

regula e disciplina o estágio supervisionado para tecnólogos em radiologia e técnicos em 

radiologia, níveis superior e  médio respectivamente; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONTER Nº 02, de 04 de Maio de 2012 

regula a atribuição e competências dos Tecnólogos em Radiologia. 

ESTABELECE O PROGRAMA DE 

INCENTIVO E OFERTA DO CAMPO DE 

ESTÁGIO PARA CURSOS DE TECNÓLOGOS 

E TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. 

 

http://www.crtr01.org.br/
mailto:crtrdf@gmail.com
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONTER Nº 03, de 05 de Junho de 

2012 regula a atribuição e competências dos profissionais das técnicas radiológicas. 

 

 

Art. 1º  Mantendo a politica de estreitamento para  um melhor relacionamento  e bem 

estar das instituições de ensino e das empresas cedentes do estágio, este conselho por 

intermédio  nossa Coordenação Regional de Educação - CORED está a disposição para 

esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações sobre estágios na área de radiologia dos 

cursos de Tecnólogo em radiologia ( nível superior ) e Técnico em radiologia ( nível médio ) 

para o Estudante , para a empresa e paras instituições de ensino.  

 

Art. 2º  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública 

direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superiores devidamente 

registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio 

conforme  previsto na  Lei 11.788/2008.  O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º  

quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer 

natureza, observados os seguintes requisitos: 

 

I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela 

instituição de ensino; 

 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; 

 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 

no termo de compromisso; 

 

§ 1º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor 

da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do 

art. 7º Lei 11.788/2008. 

 

 

Art. 3º - Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 1ª Região reconhece a 

necessidade de oferta de estágio de nível médio e superior na área radiológica e apoia os 

prestadores de serviços e instituições públicas e privadas que ampliarem as vagas nos setores 

de rediagnostico por imagens ou outros de atribuição do Técnico e tecnólogo em Radiologia.  

 

 

Art. 4º - Os supervisores de estágios escritos neste Conselho Profissional poderão 

receber cursos de reciclagem e qualificação profissional sem custo para os prestadores de 

serviços  e instituições públicas e privadas onde ocorrer o campo de estágio;  

 

Art. 5º - Para maior identificação do estagiário no campo de estágio o mesmo deverá 

obrigatoriamente usar crachá de identificação, contendo: Nome completo, curso, turno do 

estágio, data de inicio e fim do estágio e nome e logo marca da instituição de ensino.  

http://www.crtr01.org.br/
mailto:crtrdf@gmail.com
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I - A instituição de ensino ou a empresa podem optar também pela identificação de 

credencial de estágio especifica fornecida pelo Conselho Regional conforme Resolução que 

rege a matéria do Conselho Nacional de Radiologia.  

 

II - O jaleco é um dos EPIs (equipamentos de proteção individual) mais importantes 

para os profissionais e estudantes que atuam na área de saúde. Durante o trabalho em áreas de 

radiologia, hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde, se faz necessário o uso de 

jaleco para proteger o estagiário de contaminações e acidentes. 

 

Art. 6º - O Conselho poderá divulgar em seus canais de comunicação  instituições 

públicas e privadas de saúde onde ocorrer o campo de estágio como instituições que realizam 

boas práticas sociais e educativas. Relatando por meio de reportagem  a história, ações e 

serviços da empresa.   

 

Art. 7º - O Conselho incentivará os municípios da Região Integrada de 

desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (RIDE) a criarem campos de estágios para 

discentes tecnólogos em seus sistemas de saúde.  

 

I – nos prestadores de serviços e instituições privadas de saúde dos municípios; 

 

II – nos Hospitais locais que possuam serviço radiológico; 

 

 

Art. 8º - O Conselho incentivará a criação de campos de estágios para discentes 

tecnólogos: 

 

I – serviços de Saúde das Forças Armas; 

 

II – serviços de Saúde das Entidades Sociais; 

 

III – serviços de Saúde do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE); 

 

IV – Nos Hospitais Federais que já possuem em seus quadros cargos de Tecnólogos 

em Radiologia. 

 

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

        Brasília, DF, 29 de abril de 2021. 
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