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COMUNICADO AOS CANDIDATOS E AO PÚBLICO EM GERAL 
 
 
A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), diante dos termos do Edital nº 04/2011, 
que trata do prazo de validade do Concurso Público regido pelo Edital FESF nº 01, de 4 de 
fevereiro de 2010 e em atenção a diversos questionamentos e representações de candidatos, 
em âmbito administrativo, seja perante a FESF-SUS, seja perante o Ministério Público, assim 
como judicialmente, em que pese o aguardo de manifestação pelo Ministério Público do Estado 
da Bahia, através do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
Administrativa -- GEPAM, onde tramita a Representação P.I.P nº. 003.0.79996/2012, torna 
público os seguintes encaminhamentos adotados pela Diretoria Geral, com vistas a assegurar o 
interesse público, a economicidade na Administração Pública, a razoabilidade, a segurança 
jurídica e a legalidade: 
 

1. Considerando que o Edital nº. 04, de 24 de Maio de 2011 enseja retificações acerca do 
prazo de validade do referido Concurso Público, haja vista não contemplar 
homologações posteriores às veiculadas através do Edital nº. 15, de 25 de Maio de 
2011;  

 
2. Considerando que a demanda pelos serviços da FESF-SUS pelos municípios 

contratualizantes apresenta patamar inferior à estimativa projetada quando da 
divulgação do Edital FESF nº. 01, de 4 de Fevereiro de 2012, de modo que ainda 
sobejam candidatos aprovados dentre o número de vagas, ainda não convocados, e 
que somente é possível a contratação de profissionais mediante a expressa 
autorização de demanda do serviço pelo Município Contratualizante e de efetiva 
disponibilidade orçamentária; 
 

3. Considerando que, mesmo existindo no Edital o condicionante à disponibilidade de 
vagas e orçamento nos Municípios Contratualizados, há o risco de a FESF-SUS ser 
obrigada a contratar os concursados do Concurso FESF nº 01/2010 dentro das vagas 
mencionadas, em face do entendimento atual dos Tribunais Superiores, o que poderia 
trazer prejuízos econômicos contrários ao interesse público; 
 

4.  Considerando que, embora existam empregos para os quais a FESF-SUS já efetivou a 
convocação da totalidade de candidatos aprovados dentre o número de vagas, ou até 
mesmo em número superior ao de vagas previstas, há possibilidade de ampliação de 
serviços da FESF-SUS com nova etapa de contratualizações e de parecerias 
institucionais, das quais é possível advir abertura de novas vagas, inclusive para 
atividades administrativo-gerenciais;  
 

5. Considerando o elevado quantitativo de candidatos que atenderam aos parâmetros de 
classificação estabelecidos no Edital FESF nº 01/2010 e editais seguintes, e alto custo 
para realização de concursos públicos; 

 
6. Considerando que, embora o “item 17” do Edital FESF nº 01, de 4 de Fevereiro de 

2010 tenha previsto um prazo de validade de um ano, prorrogável por igual período, 
sendo esta uma delimitação discricionária da Administração Pública,  e que a 
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Constituição Federal, no inciso IX, do art. 37, admite um prazo máximo de dois anos 
prorrogáveis por mais dois anos. 
 

Resolve ampliar o prazo de validade do concurso, até 25 de Maio de 2014 para todos os 
empregos previstos na Tabela 2.1 do Edital FESF nº. 01, de 04 de fevereiro de 2010, exceto 
para os empregos de Analista Administrativo/Contador, Médico do Trabalho e Médico-Saúde da 
Família; 

 
Em razão do esgotamento da lista de candidatos classificados, bem como do vencimento do 
prazo de validade do concurso nos termos do Edital nº. 04, de 24 de maio de 2011, declara o 
ENCERRAMENTO do Concurso Público, regido pelo Edital nº. 01, de 04 de fevereiro de 
2010, para os empregos de Analista Administrativo/Contador, Médico do Trabalho e 
Médico - Saúde da Família. 
 
A Diretoria da Fundação Estatal Saúde da Família informa os encaminhamentos poderão ser 
esclarecidos junto à Diretoria de Gestão da Educação e do Trabalho, por meio da Coordenação 
de Gestão do Trabalho, através do telefone (71) 3417-3500 e do e-mail: 
coget@fesfsus.ba.gov.br. 
 
 

Salvador, 25 de maio de 2012. 
 
 

CARLOS ALBERTO TRINDADE 
Diretor Geral I FESF-SUS 

 
 


