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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

Homologada em 15/10/2020  

Publicada em 16/10/2020 no DOE nº 28.528 

 

 

Transforma o parágrafo único em § 1º e edita novo parágrafo no art. 

7º-B da Resolução Normativa 4/2020/CEE, que estabelece 

diretrizes operacionais para as instituições educacionais integrantes 

do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe sobre o 

desenvolvimento das atividades escolares, excepcionalmente, em 

face da edição de Decretos Governamentais do Estado de Sergipe 

relacionados às medidas de prevenção ao novo Coronavírus – 

COVID-19, com redação dada pela Resolução Normativa 

8/2020/CEE. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE – CEE/SE, no uso de suas 

atribuições legais e respaldado no que preceitua o seu Regimento; 

CONSIDERANDO o que preceitua a Lei Federal nº 14.040, de 2020, que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO os Decretos Governamentais que tratam das medidas voltadas ao isolamento 

social no Estado de Sergipe; 

CONSIDERANDO o que preceituam os incisos X, XXIV e XXXIII do art. 9º, da Lei Estadual nº 

2.656, de 1988, que reorganiza este CEE;  

CONSIDERANDO os inúmeros questionamentos encaminhados ao Conselho Estadual de 

Educação – CEE/SE, por meio dos canais de atendimento à comunidade acerca dos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio amparados pelo art. 7º-B, da Resolução Normativa 

4/2020/CEE, com redação dada pela Resolução Normativa 8/2020/CEE; e 

CONSIDERANDO a deliberação na Sessão Plenária Ordinária de 8 de outubro de 2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º A presente Resolução Normativa transforma o parágrafo único em § 1º e edita novo 

parágrafo no art. 7º-B da Resolução Normativa 4/2020/CEE, que estabelece diretrizes 

operacionais para as instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de 

Sergipe sobre o desenvolvimento das atividades escolares, excepcionalmente, em face da edição 
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de Decretos Governamentais do Estado de Sergipe relacionados às medidas de prevenção ao 

novo Coronavírus – COVID-19, com redação dada pela Resolução Normativa 8/2020/CEE. 

Art. 2º O art. 7º-B passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 7º-B... 

§ 1º...  

§ 2º Os cursos de educação profissional técnica de nível médio contemplados com os 

ditames do caput, relacionados diretamente à área da saúde, são: 

I - técnico em análises clínicas; 

II - técnico em cuidados de idosos;  

III - técnico em enfermagem; 

IV - técnico em equipamentos biomédicos;  

V - técnico em farmácia; 

VI -  técnico em gerência de saúde;  

VII - técnico em hemoterapia;  

VIII - técnico em massoterapia; 

IX- técnico em necropsia; 

X - técnico em nutrição e dietética  

XI - técnico em órteses e próteses; 

XII - técnico em radiologia; 

XIII - técnico em reabilitação de dependentes químicos;  

XIV - técnico em registros e informações em saúde; 

XV - técnico em saúde bucal; e 

XVI - técnico em vigilância em saúde”(N.R.) 

Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 

Estado de Sergipe. 

 

Aracaju, 8 de outubro de 2020. 

 

JOÃO BOSCO ARGÔLO DELFINO 

Conselheiro Presidente 


