
 

 

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-SUS 

EDITAL N º 01, DE 20 DE JUNHO DE 2012 

  

1ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONCURSO PÚBLICO DE 2010 
 

 

 

A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-SUS, nos termos estatutários e em 

cumprimento ao Edital nº 01, de 04 de fevereiro de 2010, e em razão da prorrogação do 

referido Concurso, nos termos do Edital nº 01, de 19 de junho de 2012, TORNA PÚBLICA as 

regras para convocação da 1ª Sessão Plenária do Concurso Público de 2010, para atuação de 

profissionais no Serviço de Internação Domiciliar, conforme lista dos cargos do Anexo III deste 

Edital, com vagas autorizadas para lotação, nos seguintes termos. 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, que 

redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

 

CONSIDERANDO que o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é substitutivo ou complementar à 

internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e 

operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes 

Multiprofissionais de Apoio (EMAP); 

 

CONSIDERANDO a assunção do Serviço de Internação Domiciliar através do Contrato de 

Programa nº 0300100035034, celebrado pela FESF-SUS com o Governo de Estado da Bahia, 

através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, nos termos do Descritivo dos 

Serviços de Internação Domiciliar constante no Anexo I;  

 

CONSIDERANDO que o Concurso Público nº 01, de 04 de fevereiro de 2010, realizado pela 

Fundação Estatal Saúde da Família teve como objeto a contratação de profissionais para a 

execução dos Contratos de Gestão da Estratégia de Saúde da Família, entre eles enfermeiros, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais; 

 

CONSIDERANDO a formação das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 

Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), cuja composição envolve enfermeiros, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais; 
 



 

CONSIDERANDO os Editais de Convocação que oportunizaram aos candidatos aprovados no 

Concurso Público nº 01, de 04 de fevereiro de 2010, a assunção do emprego na Internação 

Domiciliar; 

 

CONSIDERANDO a dificuldade da FESF-SUS no preenchimento das vagas disponíveis no Serviço 

de Internação Domiciliar, com a oportunização de vagas aos candidatos empregados, através 

do Edital de Seleção Interna nº 01, de 23 de março de 2012, e aos candidatos aprovados no 

Concurso Público FESF nº 01, de 04 de fevereiro de 2010, através de inúmeras convocações; 

 

CONSIDERANDO que a não composição das equipes de Internação Domiciliar com o registro 

dos profissionais no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, acarreta o não 

repasse de recursos para o co-financiamento do programa pelo Governo Federal, o que poderá 

comprometer a assistência dos pacientes já internados, bem como a admissão de novos 

pacientes; 

 

CONSIDERANDO que a não composição das equipes impactará no cumprimento de metas 

estabelecidas no Contrato de Programa nº 0300100035034, e o descumprimento das 

obrigações lá pactuadas.  

 

Resolve: 

 

1. Realizar a 1ª Sessão Plenária em ambiente virtual, para demonstração do 

interesse dos candidatos aprovados e ainda não convocados do Concurso Público 

regido pelo Edital FESF nº 01, de 04 de fevereiro de 2010, na assunção de vagas 

para o Serviço de Internação Domiciliar; 

 

2. A 1ª Sessão Plenária será realizada através do site da FESF-SUS 

(http://fesfsus.web350.kinghost.net/selecaoid/), a partir das 8h do dia 21 de 

junho de 2012 e até as 17h00min do dia 27 de junho de 2012; 

 

3. Para participar da 1ª Sessão Plenária, os candidatos classificados e ainda não 

convocados no Concurso Público regido pelo Edital FESF nº 01, de 04 de fevereiro 

de 2010, deverão acessar o endereço eletrônico informado no item 2 acima e 

preencher o formulário, indicando a ordem de preferência de lotação para todos 

os municípios com vagas disponíveis, conforme Anexo II; 

http://fesfsus.web350.kinghost.net/selecaoid/


 

 

4. Os candidatos ao emprego de Enfermeiro, que concorreram por Microrregiões, 

apenas poderão se inscrever para as vagas disponibilizadas para a microrregião 

de escolha quando da inscrição para o Concurso Público regido pelo Edital FESF nº 

01, de 04 de fevereiro de 2010; 

 

5. Eventuais constatações futuras de equívocos cometidos pelos candidatos, quando 

do preenchimento do formulário não serão consideradas pela FESF-SUS para 

efeito de demonstração do interesse nas vagas disponibilizadas, e nem serão alvo 

de nenhum recurso de sua parte; 

 

6. Os candidatos participantes da 1ª Sessão Plenária, que demonstrarem interesse 

na assunção das vagas para o Serviço de Internação Domiciliar serão classificados 

em lista específica, respeitada a ordem classificatória obtida no Concurso Público 

regido pelo Edital FESF nº 01, de 04 de fevereiro de 2010; 

 

7. A não demonstração de interesse será considerada renúncia à vaga no Serviço de 

Internação Domiciliar, acarretando deste modo o retorno do candidato à lista de 

classificação geral do Concurso Público regido pelo Edital FESF nº 01, de 04 de 

fevereiro de 2010, para o referido emprego, sem prejuízo da sua ordem 

classificatória;  

 

8. Fica estabelecido, segundo quadro abaixo, o cronograma de execução da 1ª 

Sessão Plenária para manifestação de interesse para assunção de vaga no Serviço 

de Internação Domiciliar, com as seguintes datas: 

 

CRONOGRAMA PREVISTO * 
 

EVENTO DATA PREVISTA 

Início e término da 1ª sessão Plenária de manifestação de 

interesse de assunção de vaga no serviço de Internação 

Domiciliar 

21/06/12 a 27/06/12 

Publicação da Lista Definitiva de Interessados 28/06/12 

*As datas aqui previstas poderão ser alteradas no caso de ocorrência de fato relevante. 

As alterações no cronograma acima mencionado serão divulgadas através do site: 

www.fesfsus.ba.gov.br 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/


 

 

9.  É da exclusiva responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das 

informações e divulgações referentes a esta 1ª Sessão Plenária, sempre através 

do Diário Oficial do Estado - DOE e no site da FESF-SUS, www.fesfsus.ba.gov.br 

 

10. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no site da FESF-SUS. 

 

 

Salvador, 20 de junho de 2012. 

 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral FESF-SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/


 

 

ANEXO I 

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

 

I. OBJETO 

Fortalecimento da Atenção à Saúde com foco na qualidade do cuidado e do modelo de gestão, 
através do desenvolvimento do Serviço de Internação Domiciliar, entendido como a gestão, 
operacionalização e execução pela Fundação Estatal Saúde da Família das ações e serviços 
especializados em assistência domiciliar destinados a pacientes dos hospitais da rede própria 
do Estado, e aos pacientes portadores de doenças neuromusculares oriundos da Rede SUS.  

II. DO SERVIÇO 

O Serviço de Internação Domiciliar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia-SESAB se 
organizará em duas modalidades, de acordo com os níveis de complexidade e freqüência de 
atendimento: Internação Domiciliar - Tipo II (AD2) e Internação Domicilia Tipo III (AD3). 

A modalidade de Internação Domiciliar tipo 2 (AD2) destina-se aos usuários que possuam 
problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de 
saúde e que necessitem de maior freqüência de cuidados, recursos de saúde e 
acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de saúde do 
território adscrito. 

A modalidade de Internação Domiciliar tipo 3 (AD3) destina-se aos usuários com problemas de 
saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, com 
necessidade de maior freqüência de cuidados, recursos de saúde, acompanhamento contínuo 
e uso de equipamentos, oriundos dos diferentes serviços da rede de saúde do território 
adscrito.  

Para a prestação de assistência à saúde, nas modalidades AD2 e AD3, os serviços de Internação 
Domiciliar - SID da SESAB serão estruturados com Equipes Multiprofissional de Internação 
Domiciliar (EMAD), e Equipes Multiprofissional de Apoio (EMAP), ambas exclusivamente 
designadas para esta finalidade, as quais serão responsáveis pela assistência. 

A Internação Domiciliar do tipo III prevê a utilização de equipamentos de oxigenoterapia 
domiciliar. Por sua vez, as Portarias ministeriais GM nº. 1.370/2008 e SAS nº. 370/2008 institui e 
regulamenta o Programa de Assistência Ventilatória não Invasiva aos Portadores de Doenças 
Neuromusculares no âmbito do SUS. Tal legislação tem como base a necessidade de adotar 
medidas que permitam retardar a perda da função vital dos pacientes portadores de doenças 
neuromusculares ou mesmo evitá-la, bem como promover a melhoria da sua qualidade de 
vida.  

Os serviços desenvolvidos pela FESF-SUS serão avaliados por mecanismo de co-gestão através 
da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Programa, mediante a prestação 
de contas, que deverá ocorrer através de relatório trimestral de cumprimento de metas e de 
execução financeira apresentado pela FESF-SUS. A CAA será instituída por Portaria do 
Secretário Estadual de Saúde. 
 

III. OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

Ofertar para a população um conjunto de ações de saúde prestadas no domicílio, destinadas ao 
paciente cujo quadro clínico exija cuidados e tecnologias acima dos oferecidos pela modalidade 



 

ambulatorial, mas que possa ser assistido em casa por equipe de saúde específica para este 
fim, ofertando a internação domiciliar tipo 2 (AD2) e tipo 3 (AD3). 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

 Promover a desospitalização precoce dos pacientes internados nas unidades hospitalares da 
rede própria da SESAB, que atendam aos critérios de elegibilidade, através do processo de 
alta assistida;  

 Evitar hospitalização desnecessária, otimizando a utilização dos leitos, sobretudo os de 
clínica médica, para os quais há carência crônica nos municípios onde as unidades estão 
inseridas;  

 Reduzir as taxas de reinternações; 

  Minimizar risco de infecção hospitalar;  

 Promover a melhoria da qualidade e expectativa de vida dos pacientes;  

 Humanizar o atendimento realizado por equipe multiprofissional no domicílio;  

 Capacitar o paciente para o auto cuidado;  

 Capacitar os cuidadores para realização de cuidados domiciliares ao paciente;  

 Apoiar a família e dar suporte aos pacientes terminais;  

 Implantar a educação continuada e permanente em serviço.  

 Melhorar a atenção à saúde aos portadores de doenças neuromusculares e adotar medidas 
que permitam retardar a perda da função vital destes pacientes ou mesmo evitá-la;  

 Viabilizar o acompanhamento domiciliar dos pacientes portadores de doenças 
neuromusculares em utilização de assistência ventilatória não invasiva;  

 Promover a melhoria da qualidade e expectativa de vida dos portadores de doenças 
neuromusculares;  

 Ampliar o acesso ao uso de equipamentos de oxigenoterapia domiciliar e assistência 
ventilatória não invasiva, quando houver indicação.  

 Prover serviços nas modalidades de Assistência Domiciliar de forma a assegurar um padrão 
de qualidade na execução dos serviços de saúde e atendimento ao usuário do SUS;   

 Ampliar a capacidade decisória do gestor da unidade de saúde;  

 Implantar um modelo de gerência voltado para resultados;  

 

V. DETALHAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

A implementação dos Serviços de Internação Hospitalar da Secretaria de saúde do Estado da 
Bahia - SESAB e do Acompanhamento Domiciliar aos pacientes portadores de doenças 
neuromusculares em uso de ventilação não invasiva, além de atender aos princípios de 
humanização do atendimento em saúde na medida em que o paciente passa a ser assistido em 
seu domicílio, junto ao seu núcleo familiar, ocasiona um impacto positivo na oferta de leitos, 
principalmente nas grandes unidades hospitalares, funcionando, ainda, como importante 
ferramenta para reduzir a média de permanência de pacientes internados nestas unidades, 
buscando melhorar a sua qualidade de vida. 

 



 

5.1. Estrutura e Abrangência de implementação 

Os Serviços de Internação Domiciliar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB e de 
Acompanhamento Domiciliar aos pacientes portadores de doenças neuromusculares em uso 
de ventilação não invasiva, funcionarão em onze unidades hospitalares da rede própria. Estas 
unidades estão localizadas em oito municípios do Estado, com a implantação de um total de 11 
equipes multiprofissionais de internação domiciliar (EMAD) e 08 equipes multiprofissionais de 
apoio (EMAP), cuja distribuição pode ser visualizada na tabela abaixo: 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

MUNICÍPIO SERVIÇO 
Nº. DE 
EMAD 

Nº. DE 
EMAP 

Salvador 

Hospital Geral Roberto Santos 01 

02 
Hospital Geral do Estado 01 
Hospital Geral Ernesto Simões 01 
Hospital Especializado Manoel Vitorino 01 

Lauro de Freitas Hospital Geral Menandro de Farias 01 
01 

Camaçari Hospital Geral de Camaçari 01 

Feira de Santana Hospital Geral Cleriston Andrade 01 01 

Jequié Hospital Geral Prado Valadares 01 01 

Ilhéus Hospital Geral Luis Viana Filho 01 01 

Vitória da Conquista Hospital Geral de Vitória da Conquista 01 01 

Guanambi Hospital Geral de Guanambi 01 01 

TOTAL 11 08 

 

5.2. Perfil das unidades hospitalares de referência para os serviços (SID) da SESAB. 

a) Hospital Geral do Estado - Hospital Geral de grande porte, localizado na Macrorregião 
Nordeste, referência Estadual para urgência e emergência de tipo III, integra o sistema de 
regulação da Microrregião de Salvador, dispõe de recursos tecnológicos e humanos para 
atendimento médico hospitalar de natureza cirúrgica, traumatológica clínica e atendimento a 
queimados. Com capacidade instalada para clínica médica (28), clinica cirúrgica A (30), clinica 
cirúrgica B(30), Pediatria (20), CQT - Centro de Tratamento de Queimados A (22), CQT - Centro 
de Tratamento de Queimados B(24), UTI (32), UAC - Unidade de Alta Complexidade (04), PA 
Pediátrico (10), PA Feminino (19), PA Masculino (18), Orto-trauma (25).  

 

b) Hospital Geral Roberto Santos - Hospital Geral de grande porte, terciário, localizado na 
Macrorregião Nordeste, referência em atendimento às urgências e emergências do tipo III, 
para todo o estado da Bahia. Possui ambulatório especializado (adulto/infantil), conta com 
recursos humanos e tecnologia para prestar assistência de média e alta complexidade e 
habilitado pelo MEC como Hospital de Ensino. Possui 405 leitos de enfermaria, sendo Clinica 
médica (32), Cirurgia geral (32), Buço-maxilar (04), Cardiologia adulto (02), Pediatria (35), 
Endócrino diabético adulto (12), Endócrino adulto obesidade (10), Endócrino adulto - tireóide 
(10), Gastro adulto (32), Ginecologia (10), Obstetrícia N/B. Risco (64), CHD (10), Infectologia 
(12), Nefrologia adulto (15) e Nefrologia pediátrica (05) e UTI geral (22), UTI neonatal I e II 
(25), UTI pediátrica (10), Semi-intensiva Neonatal (30) e Semi-intensiva adulto (10); conta com 
as seguintes especialidades:ortopedia e traumatologia,ginecologia, buço maxilar facial, 
neurocirurgia e TRM, cirurgia geral, obstetrícia(cirúrgicas) e nefrologia, Uro–procto-vascular, 



 

infectologia, cardio-gastro-endocrino, clinica geral,pediatria, obstetrícia e CHD; com indicador 
de produção hospitalar de Internação com media mensal de 1488 pacientes. 

 

c) Hospital Geral Ernesto Simões Filho - Hospital Geral de referência em atendimento às 
urgências e emergências de tipo II, localizado na Macrorregião Nordeste, conta com recursos 
tecnológicos e humanos adequados para prestar assistência de Media e Alta complexidade. 
Oferece serviço ambulatorial de Ortopedia /clinica e cirúrgica e Cirurgia Crânio - facial de 
pacientes egressos de cirurgias realizadas na unidade.  Unidade referencia no programa de 
medicações de Alto Custo (reumatologia). Têm distribuído em sua infra-estrutura leitos de 
internamento por especialidade: Clinica Cirúrgica (34), Clinica Medica (24), Clinica Pediátrica 
(19), Pediatria Cirúrgica (04), Ortopedia (38), Crânio Maxilo (04). 

 

d) Hospital Especializado Manoel Victorino - Hospital Especializado, localizado na 
Macrorregião Nordeste, atende a população de Salvador, com referência em atendimento à 
ortotrauma, ambulatório especializado em Ortopedia, conta com recursos humanos e 
tecnologia para prestar assistência de média complexidade. Sendo Capacidade instalada de 
Leitos: UTI – Geral (10), Ortopedia (78), Cirurgia Vascular (10) e Especialidades interconsultas: 
Cardiologia, Gastroenterologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Psicologia, Anestesiologia, 
Infectologia, Nefrologia, Neurointensivista. 

 

e) Hospital Geral Menandro de Farias - Hospital Geral de médio porte, referência em 
atendimento às urgências e emergências, ambulatório especializado, conta com recursos 
humanos e tecnologia para prestar assistência de média complexidade, localizado na 
Macrorregião Nordeste atende a uma população de Lauro de Freitas e municípios vizinhos 
(CAMAÇARI, SIMÕES FILHO, SALVADOR). Possui uma capacidade Instalada de 67 leitos de 
internação distribuídos na especialidade de Pediatria, Obstetrícia, Clinica Cirúrgica e Clinica 
Medica. Oferta serviço de atendimento ambulatorial nas especialidades de Gastroenterologia, 
Cardiologia e Pré-natal. 

 

f) Hospital Geral Cleriston Andrade - Hospital Geral de grande porte, localizado na 
Macrorregião Centro-Leste, Microrregião de Feira de Santana, sede de módulo assistencial. 
Realiza atendimento médico-hospitalar à demanda espontânea (população residente, 
flutuante), nas especialidades de Clínica Médica, Obstétrica, Cirúrgica e traumato - ortopedia 
para a alta complexidade, em regime ambulatorial, urgência/emergência e internação.  

 

g) Hospital Geral Prado Valadares - Hospital geral de abrangência regional, terciário, de 
grande porte localizado na Macrorregião Sul e Microrregião de Jequié, sede de módulo 
assistencial, referência para as cidades de Apuarema, Itagi, Lafaiete Coutinho e Manoel 
Vitorino e para outros 22 municípios. Realiza atendimento médico-hospitalar de alta 
complexidade à demanda espontânea (população residente e de outros municípios) e a 
referenciada pactuada com outros municípios. Com 141 leitos para internação nas 
especialidades de Clínica médica (31), Clinica Cirúrgica (33), Obstétrica (35), Pediátrica (18) e 
Psiquiátrica (24), além de 12 leitos de observação adulta, 4 pediátricos e 11 de Pré-parto, 3 de 
atendimento de emergência e 1 de reanimação e atendimento ambulatorial especializado em 
Ginecologia, Ortopedia, Neurologia, Psiquiatria, Urologia e Oncologia.  

 



 

h) Hospital Geral de Vitoria da Conquista - Hospital Geral de grande porte, referência em 
atendimento às urgências e emergências, localizado na Macrorregião Sudoeste, Sede de 
Microrregião atende uma população de 644.684 hab., com 19 Municípios (Anagé, Barra do 
Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caríbas, Condeúba, 
Cordeiros, Encruzilhada, Maetinga, Mirante, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio 
Quadros, Ribeirão do Largo, Tremendal, Vitoria da Conquista) , referencia para toda a 
Macrosudoeste . Com capacidade instalada com leitos: UTI geral (16), UTI pediátrica (05), 
berçário (15), Clinica Cirúrgica (44), Pediátrica (18), isolamento Pediátrico (04), Maternidade 
(15), Clinica Médica (31), Isolamento clínica Médica (06), emergência (38) e ambulatório 
especializado em: Ginecologia, Gastroenterologia, presta assistência de média e alta 
complexidade e funciona como Hospital de Ensino.  

 

i) Hospital Geral Luis Viana Filho – Hospital Geral de grande porte, terciário, referência em 
atendimento às urgências e emergências, localizado na Macrorregião Sul, ambulatório 
especializado, conta com recursos humanos e tecnologia para prestar assistência de média e 
alta complexidade. Com capacidade instalada de 129 leitos nas especialidades de Clinica 
Cirúrgica (21), Médica (52), Clinica Pediátrica (14), Clinica Psiquiátrica (30), Tisiologia (06), 
AIDS (06) e atende especialidades ambulatoriais em: Clinica Cirúrgica, Médica, Clinica 
Pediátrica, Clinica Psiquiátrica, Infectologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Cardiologia.  

 

j) Hospital Geral de Camaçari – Hospital Geral de grande porte, terciário, localizado na 
Macrorregião Leste, com uma população de 228.177 hab., Sede de Microrregião com 07 
municípios (Candeias, Conde, Dias D`ávila, Mata de São João, Pojuca e Simões Filho) com um 
total de 574.649 hab., referência em atendimento às urgências e emergências, Com capacidade 
instalada de 135 leitos de Internação distribuídos nas especialidades de: UTI Geral (06), Pediatria 
(22), Cirurgia Geral (29), Obstetrícia com alojamento conjunto (45), Clínica médica (22), Berçário 
com cuidados intermediário (11), Isolamentos (06) e ambulatório especializado em: Cirurgia 
geral, Cirurgia ginecológica, Pneumologia Pediátrica, Angiologia Cirurgia plástica, Buco-maxilo, 
Proctologia, Cirurgia pediátrica, Anestesiologia, Cirurgia Ortopédica, Aleitamento Materno, 
Obstetrícia, Pediatria e Clínica Médica. Localizado na Macrorregião Leste, atende a uma média 
de 16 municípios circunvizinhos com recursos humanos e tecnologia para prestar assistência de 
média e alta complexidade. 

 

k) Hospital Geral de Guanambi – Hospital Geral de médio porte, terciário, localizado na 
Macrorregião Sudoeste, e Sede de Microrregião com 21 Municípios (Caculé, Caetité, Candiba, 
Cariranha, Ibiassuçê, Igaporã, Iuiú, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Malhada, Matina, 
Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riacho de Santana, Rio do Antônio, Sebastião 
Laranjeiras, Tanque Novo, Urandi). Referência em atendimento às urgências e emergências, 
ambulatório especializado, conta com recursos humanos e tecnologia para prestar assistência 
de média e alta complexidade, com capacidade instalada de 112 leitos de Internação, 
distribuídos nas especialidades: Clínica Médica (18), Clínica Pediátrica (28), Clínica cirúrgica 
(16), Obstetrícia (14), UTI geral (05) e nas especialidades ambulatoriais: Cardiologia, 
Ortopedia, Cirurgia geral, Pneumologia, Ginecologia, Angiologia, Neurologia, Endocrinologia, 
Dermatologia, Cirurgia ginecológica, Pediatria e Obstetrícia de Alto-risco. 

 

 

 



 

ANEXO II 

TABELA DE VAGAS 

 

ENFERMEIRO (A) 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 HGRS (SUPORTE) 1 

2 HGRS 1 

3 HGESF 1 

4 CAMACARI 1 

5 FEIRA DE SANTANA 1 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 HGE 1 

2 JEQUIÉ 1 

3 GUANAMBI 1 

4 VITÓRIA DA CONQUISTA 1 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 GUANAMBI 1 

2 VITÓRIA DA CONQUISTA 1 

 

 

FONOAUDIÓLOGA (O) 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 FEIRA DE SANTANA 1 

2 JEQUIÉ 1 

3 ILHÉUS 1 

4 GUANAMBI 1 

5 VITÓRIA DA CONQUISTA 1 



 

 

 

NUTRICIONISTA 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 JEQUIÉ 1 

2 GUANAMBI 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 
 

DAS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES ÀS EQUIPES DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
 
 
3.1. DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
 
• JORNADA PADRÃO:  30 horas semanais*, sendo 6 horas diárias de segunda à sexta-feira (sem 

possibilidade de escala de plantão) 
 

• REMUNERAÇÃO BRUTA: Salário Básico Inicial de R$ 1.796,63 (mil setecentos e noventa e seis reais e 

sessenta e três centavos) + até 20% (vinte por cento) de Gratificação por 

Produção e Qualidade (GPQ), vinculada ao atingimento de metas e 

resultados + adicional de insalubridade 

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: Internação domiciliar. 

• FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público. 

* Profissionais cuja carga horária é inferior a 40 horas semanais não fazem jus ao vale 

refeição/alimentação. 

 
a) Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e ou Equipes de Atenção 
Domiciliar e a população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro área, 
levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e características da população;  
b) Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais políticas sociais 
como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vistas à intersetorialidade;  
c) Avaliar, em conjunto com a ESF, SAD, Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde o impacto 
na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementação das práticas, mediante 
indicadores previamente estabelecidos; 
d) Promover e apoiar o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com vistas à 
humanização da atenção;  
e) Avaliar critérios de elegibilidade social para ingresso do usuário no Serviço de Internação 
Domiciliar; 
f) Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas domiciliares e 
outros espaços de cuidado e discussão com as ESF e Equipes de Atenção Domiciliar, 
promovendo a educação permanente em saúde que amplie a capacidade das equipes no 
cuidado à população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do 
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, 
ampliando a corresponsabilidade; 
g) Desenvolver ações de Serviço Social que promovam cidadania e produção de estratégias 
que fomentem e fortaleçam redes de suporte social e integração entre serviços de saúde, 
território e equipamentos sociais, contribuindo para ações intersetoriais de efetivação do 
cuidado; 
h) Promover ações que envolvam avaliação, coordenação, diagnóstico, educação e emissão de 
laudos periciais inerentes a assistência social, com vistas a orientação e organização de 
benefícios e serviços sociais no âmbito da assistência à saúde;  
i) Realizar levantamento de dados para identificação dos problemas sociais de grupos 
específicos de pessoas, como: menores, migrantes e estudantes da rede escolar municipal; 
j) Garantir a continuidade da atenção ao paciente em intercorrência, até que o mesmo seja 
encaminhado para unidade de internação, através do atendimento pré-hospitalar, caso esteja 
em visita domiciliar nesse momento;  



 

k) Promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas a 
domicílio e outros meios, a  prevenção e/ou solução de problemas sociais identificados entre 
grupos específicos de pessoas; 
l) Participar de atividades de Educação Permanente; e, 
m) Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
 
 
3.2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO DA EQUIPE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
 
• JORNADA PADRÃO:  40 horas semanais*, sendo 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira (sem 

possibilidade de escala de plantão) 
 

• REMUNERAÇÃO BRUTA: Salário Básico Inicial de R$ 2.189,02 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 

dois centavos) + até 20% (vinte por cento) de Gratificação por Produção e 

Qualidade (GPQ), vinculada ao atingimento de metas e resultados + 

adicional de insalubridade 

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: Internação domiciliar 

• FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 

* Profissionais cuja carga horária é de 40 horas semanais fazem jus à refeição fornecida no hospital. 

 
a) Avaliar, em conjunto com as Equipes de Internação Domiciliar, Conselhos Locais e/ou 
Avaliar, em conjunto com a ESF e ou Equipes de Atenção Domiciliar, Conselhos Locais e/ou 
Municipais de Saúde o impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e 
implementação das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos; 
b) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação, bem como a 
manutenção dos dados atualizados; 
c) Realizar o cuidado e a atenção integral em saúde da população adscrita, promovendo e 
apoiando o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com vistas à humanização da 
atenção; 
d) Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de 
outros agravos e situações de importância local; 
e) Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da 
utilização dos dados disponíveis; 
f) Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar a participação 
popular; 
g) Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas domiciliares e 
outros espaços de cuidado e discussão, promovendo a educação permanente em saúde que 
amplie a capacidade dos profissionais no cuidado à população e permitam a apropriação 
coletiva pelos mesmos do acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares 
e transdisciplinares, ampliando a corresponsabilidade; 
h) Administrar, planejar, coordenar, apoiar, avaliar e executar atividades e ações de 
enfermagem no âmbito da Atenção Básica;  
i) Realizar captação e admissão de usuários elegíveis dentro das unidades dos Hospitais da 
rede própria para o Serviço de Internação Domiciliar; 
j) Participar de processos de educação permanente e desenvolvimento da equipe, 
qualificação do cuidado e dos programas de controle de infecção nos ambientes de trabalho e 
de biossegurança; 
k) Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 



 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na 
unidade de saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;  
l) Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, bem como 
realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever medicações e 
realizar pequenos procedimentos em domicílio inerentes à prática profissional do enfermeiro 
(sondagem vesical, nasoenteral, realização de curativos com coberturas industrializadas, 
punção de acesso venoso periférico, retirada de pontos cirúrgicos, etc.);  
m) Garantir a continuidade da atenção ao paciente em intercorrência, até que o mesmo seja 
encaminhado para unidade de internação, através do atendimento pré-hospitalar, caso esteja 
em visita domiciliar nesse momento;  
n) Supervisionar atividades desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem; 
o) Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na 
atenção básica, definidas no Pacto de Atenção à Saúde; 
p) Fomentar a criação de grupos educativos e de promoção à saúde;  
q) Realizar a capacitação do cuidador que assiste o usuário em tratamento no domicílio; 
r) Realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências segundo fluxos e protocolos 
estabelecidos na unidade e no município;  
s) Realizar ações educativas e visitas domiciliares segundo planejamento em equipe;  
t) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários 
de Saúde; 
u) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
unidade de saúde;  
v) Participar de atividades de Educação Permanente; e,  
w) Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

  
 

3.3. DAS ATRIBUIÇÕES DO FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
 
• JORNADA PADRÃO:  30 horas semanais*, sendo 6 horas diárias de segunda a sexta-feira (sem 

possibilidade de escala de plantão) 
 

• REMUNERAÇÃO BRUTA: Salário Básico Inicial de R$ 1.347,48 (mil e trezentos e quarenta e sete reais 

e quarenta e oito centavos) + até 20% (vinte por cento) de Gratificação por 

Produção e Qualidade (GPQ), vinculada ao atingimento de metas e 

resultados + adicional de insalubridade 

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: Internação domiciliar. 

• FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público. 

* Profissionais cuja carga horária é inferior a 40 horas semanais não fazem jus ao vale 

refeição/alimentação. 

 
a) Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e ou Equipes de Atenção 
Domiciliar e a população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro área, 
levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e características da população;  
b) Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais políticas sociais 



 

como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vistas à intersetorialidade;  
c) Avaliar, em conjunto com a ESF e ou Equipes de Atenção Domiciliar, Conselhos Locais e/ou 
Municipais de Saúde o impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e 
implementação das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos; 
d) Promover e apoiar o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com vistas à 
humanização da atenção;  
e) Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas domiciliares e 
outros espaços de cuidado e discussão com as ESF e SAD, promovendo a educação 
permanente em saúde que amplie a capacidade das equipes no cuidado à população e 
permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do acompanhamento dos usuários, 
realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a corresponsabilidade; 
f) Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de 
prevenção de deficiências e das necessidades em termos de reabilitação;  
g) Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos 
indivíduos;  
h) Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação (fisioterapia motora e ou 
respiratória), realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo com a 
necessidade e a capacidade instalada das ESF e SAD;  
i) Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos e visitas 
domiciliares;   
j) Orientar cuidador quanto ao manuseio de equipamentos de ventilação não invasiva (CPAP 
e ou BIPAP), concentrador de oxigênio, aspirador de  vias aéreas superiores; 
k) Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes: escolas, creches, 
pastorais, entre outros; 
l) Realizar visitas domiciliares e contribuir para elaboração e acompanhamento de projetos 
terapêuticos; 
m) Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deficiência;  
n) Garantir a continuidade da atenção ao paciente em intercorrência, até que o mesmo seja 
encaminhado para unidade de internação, através do atendimento pré-hospitalar, caso esteja 
em visita domiciliar nesse momento;  
o) Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ESF sobre manuseio, 
posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o 
desempenho funcional frente às características específicas de cada indivíduo;  
p) Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses, 
próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção à saúde; 
q) Participar de atividades de Educação Permanente; e,  
r) Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
 
 
3.4. DAS ATRIBUIÇÕES DO NUTRICIONISTA DA EQUIPE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
 
• JORNADA PADRÃO:  40 horas semanais*, sendo 8 horas diárias de segunda a sexta-feira (sem 

possibilidade de escala de plantão) 
 

• REMUNERAÇÃO BRUTA: Salário Básico Inicial de R$ 1.796,63 (um mil setecentos e noventa e seis 

reais e sessenta e três centavos) + até 20% (vinte por cento) de Gratificação 

por Produção e Qualidade (GPQ), vinculada ao atingimento de metas e 

resultados + adicional de insalubridade 

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: Internação domiciliar 



 

• FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 

* Profissionais cuja carga horária é de 40 horas semanais fazem jus à refeição fornecida no hospital. 

 
a) Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e ou Equipes de Atenção 
Domiciliar e a população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro área, 
levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e características da população;  
b) Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais políticas sociais 
como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vistas à intersetorialidade;  
c) Avaliar, em conjunto com a ESF e ou Equipes de Atenção Domiciliar, Conselhos Locais e/ou 
Municipais de Saúde o impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e 
implementação das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos; 
d) Promover e apoiar o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com vistas à 
humanização da atenção;  
e) Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas domiciliares e 
outros espaços de cuidado e discussão com as ESF e ou Equipes de Atenção Domiciliar, 
promovendo a educação permanente em saúde que amplie a capacidade das equipes no 
cuidado à população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do 
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, 
ampliando a corresponsabilidade; 
f) Promover ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases do ciclo 
de vida e respostas as principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios alimentares, 
deficiências nutricionais e desnutrição, especialmente nas doenças e agravos não 
transmissíveis; 
g)  Realizar acompanhamento dos usuários de nutrição enteral e orientar cuidadores quanto 
ao manuseio dos equipamentos utilizados por estes, como bomba de infusão e sonda 
nasoenteral; 
h) Realizar, conjuntamente com a ESF e Equipes de Atenção Domiciliar, diagnóstico da 
situação alimentar e nutricional, com vistas ao diagnóstico populacional, para nortear as ações 
de nutrição e promoção de práticas alimentares saudáveis que respeitem a diversidade étnica, 
racial e cultural da população; 
i) Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos 
regionalmente;  
j) Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares 
comunitários;  
k) Participar de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios 
nutricionais como carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não 
transmissíveis e desnutrição; 
l) Elaborar em conjunto com as ESF, Equipes de Atenção Domiciliar e cuidadores rotinas de 
atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de 
acordo com protocolos de atenção, organizando a referência e a contra-referência do 
atendimento; 
m) Garantir a continuidade da atenção ao paciente em intercorrência, até que o mesmo seja 
encaminhado para unidade de internação, através do atendimento pré-hospitalar, caso esteja 
em visita domiciliar nesse momento;  
n) Realizar encaminhamento e acompanhamento dos atendimentos específicos realizados por 
outro nível de atenção à saúde; 
o) Participar de atividades de Educação Permanente; e,  
p) Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

 



 

3.5. DAS ATRIBUIÇÕES DO FONOAUDIÓLOGO DA EQUIPE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
 

• JORNADA PADRÃO:  40 horas semanais*, sendo 8 horas diárias de segunda a sexta-feira (sem 
possibilidade de escala de plantão) 

 

• REMUNERAÇÃO BRUTA: Salário Básico Inicial de R$ 1.796,63 (mil setecentos e noventa e seis reais e 

sessenta e três centavos) + até 20% (vinte por cento) de Gratificação por 

Produção e Qualidade (GPQ), vinculada ao atingimento de metas e 

resultados + adicional de insalubridade 

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: Internação domiciliar. 

• FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público. 

* Profissionais cuja carga horária é de 40 horas semanais fazem jus à refeição fornecida no hospital. 

 
a) Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e ou Equipes de Atenção 
Domiciliar e a população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro área, 
levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e características da população;  
b) Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais políticas sociais 
como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vistas à intersetorialidade;  
c) Avaliar, em conjunto com a ESF e ou Equipes de Atenção Domiciliar, Conselhos Locais e/ou 
Municipais de Saúde o impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e 
implementação das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos; 
d) Promover e apoiar o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com vistas à 
humanização da atenção;  
e) Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas domiciliares e 
outros espaços de cuidado e discussão com as ESF e SAD promovendo a educação permanente 
em saúde que amplie a capacidade das equipes no cuidado à população e permitam a 
apropriação coletiva pelos profissionais do acompanhamento dos usuários, realizando ações 
multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a corresponsabilidade; 
f) Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESF e Equipes de 
Atenção Domiciliar incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidados 
com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, 
com vistas ao autocuidado;  
g) Efetuar avaliação, diagnóstico e cuidado fonoterapêutico, com levantamento dos 
problemas de saúde que requeiram ações de prevenção e promoção a saúde em todas as fases 
do ciclo de vida; 
h) Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes: escolas, creches, 
pastorais, entre outros; 
i) Realizar visitas domiciliares e contribuir para elaboração e acompanhamento de projetos 
terapêuticos; 
j) Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deficiência;  
k) Garantir a continuidade da atenção ao paciente em intercorrência, até que o mesmo seja 
encaminhado para unidade de internação, através do atendimento pré-hospitalar, caso esteja 
em visita domiciliar nesse momento;  
l) Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ESF sobre recursos e 
tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às características específicas de 
cada indivíduo;  



 

m) Realizar encaminhamento e acompanhamento dos atendimentos específicos realizados por 
outro nível de atenção à saúde. 
n) Participar de atividades de Educação Permanente; e,  
o) Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 


