
 

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 

EDITAL N º 02, DE 07 DE AGOSTO DE 2012 | FESF-SUS 

 

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

decisão administrativa prolatada nos autos do processo administrativo nº 07.1135/2012 e em 

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

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

regras para convocação da 2ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONCURSO PÚBLICO DE 2010, para 

atuação dos profissionais ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO e TERAPEUTA 

OCUPACIONAL nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), e do profissional SANITARISTA 

no Serviço de Apoio Institucional para Implementação do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), conforme tabela de vagas apresentada 

no Anexo I, e atribuições constantes do Anexo II deste Edital, nos seguintes termos: 

 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 154, de 24 de janeiro de 2008, que cria 

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde e nº 2.488, de 20 de outubro de 2011, que 

aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 

para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia da Saúde da Família (ESF) e o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 

 

CONSIDERANDO que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF são constituídos por 

equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar 

de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de 

atenção Básica para populações específicas, atuando diretamente no apoio matricial às 

equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o NASF está vinculado e no território destas equipes; 

 

CONSIDERANDO a assunção do Serviço de Apoio Institucional para implementação do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) na 

Bahia 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; 

 



 

CONSIDERANDO que o Apoio Institucional para implementação do PMAQ-AB na Bahia é 

entendido como a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços especializados 

em apoio institucional e matricial para qualificação e fortalecimento da gestão municipal e 

regional, bem como no fomento da institucionalização dos processos de avaliação e 

monitoramento na atenção básica, nos âmbitos da gestão e do cuidado das equipes de 

atenção básica; 

 

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, dentre eles Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, 

Terapeuta Ocupacional e Sanitarista; 

 

CONSIDERANDO que as vagas relativas aos empregos de Assistente Social, Nutricionista, 

Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Sanitarista constantes no Edital do Concurso Público nº 01, 

de 04 de fevereiro de 2010, já foram preenchidas, em obediência à lista de classificação geral 

do referido certame; 

 

CONSIDERANDO a dificuldade observada pela FESF-SUS no preenchimento das vagas 

disponíveis nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e no Apoio Institucional para 

implementação do PMAQ-AB na Bahia, através dos Editais de Convocação que oportunizaram 

aos candidatos aprovados no Concurso Público nº 01, de 04 de fevereiro de 2010, a assunção 

de vagas nesses empregos. 

 

RESOLVE: 

 

1. Realizar a 2ª 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 os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF e no Serviço de Apoio 

Institucional para Implementação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB); 

 

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

(http://fesfsus.web350.kinghost.net/2plenaria/), a partir das 12h do dia 08 de 

http://fesfsus.web350.kinghost.net/2plenaria/


 

agosto de 2012 e até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2012; 

 

3. Para participar da 2ª 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; 

 

4. Para o emprego de nutricionista, quando for realizado o preenchimento do 

formulário referido no item 3 acima, deverá ser indicada a ordem de preferência 

de lotação para os municípios com vagas disponíveis, conforme Anexo I; 

 

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; 

 

6. Os candidatos participantes da 2ª Sessão Plenária, que demonstrarem interesse 

na assunção das vagas para os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e para 

o Serviço de Apoio Institucional para Implementação do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) serão 

classificados em lista específica, respeitada a ordem classificatória obtida no 

Concurso Público regido pelo Edital nº 01, de 04 de fevereiro de 2010; 

 

7. A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DO CANDIDATO SERÁ CONSIDERADA 

RENÚNCIA À VAGA NO EMPREGO, COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO 

CANDIDATO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO 

PELO EDITAL FESF Nº 01, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2010;  

 

8. Fica estabelecido, segundo quadro abaixo, o cronograma de execução da 2ª 

Sessão Plenária para manifestação de interesse para assunção de vaga nos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e no Serviço de Apoio Institucional 

para Implementação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), com as seguintes datas: 

 



 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Início e término da 2ª sessão Plenária de manifestação de interesse 

de assunção de vaga nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) e no Serviço de Apoio Institucional para Implementação do 

PMAQ-AB 

08/08/12 

a 

15/08/12 

Publicação da Lista Definitiva dos Interessados 17/08/12 

*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 

 

9.  É da exclusiva responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das 

informações e divulgações referentes a esta 2ª 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 e, em 

extrato, no Diário Oficial do Estado (DOE). 

 

Salvador, 07 de agosto de 2012. 

 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral | FESF-SUS 

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


 

ANEXO I 

TABELA DE VAGAS 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 BARREIRAS 01 

 

NUTRICIONISTA 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 LAURO DE FREITAS 01 

2 PRADO 01 

 

PSICÓLOGO 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 BARREIRAS 01 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 LAURO DE FREITAS 01 

 

SANITARISTA 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 SALVADOR 03 

 



 

ANEXO II 

 
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS PERTINENTES AOS PROFISSIONAIS 

 
 
2.1. DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL: 
 

JORNADA PADRÃO: 30 horas semanais 
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 

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 
 

a) Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) 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, 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)   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; 

k) Participar de atividades de Educação Permanente; e, 

l)   Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 
2.2. DAS ATRIBUIÇÕES DO NUTRICIONISTA: 
 

JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais 
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 

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 
 

a) Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) 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, 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 e outros 
espaços de cuidado e discussão com as ESF, 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, conjuntamente com a ESF, 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; 

h) Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos 
regionalmente; 

i) Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares 



 

comunitários; 

j) 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. 

 
2.3. DAS ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO: 
 

JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais 
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 

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 

 
a) Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) 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, 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 e outros 
espaços de cuidado e discussão com as ESF, 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 atenção aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou 
doença mental que propicie o acesso ao sistema de saúde e a reinserção social; 

g) Articular ações que favoreçam a formação de uma rede de cuidados com vistas à reinserção 
social dos usuários e uma melhor utilização das potencialidades e dos recursos comunitários 
na busca de melhores práticas de saúde, promoção da equidade, da integralidade e da 
construção da cidadania; 

h) Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional com vistas a 
contribuir para o planejamento e acompanhamento de projetos terapêuticos; 

i) Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais 
de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e 
propostas de atividades; 

j) Fomentar ações que visem a difusão de uma cultura de atenção não manicomial, com vistas 



 

a redução do preconceito e a segregação em relação à loucura. 

k) Propor atividades para desmedicalização de psicotrópicos e de redução de danos, em 
planejamento conjunto com a ESF;  

m) Participar de atividades de Educação Permanente; e,  

n) Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.  

 
2.4. DAS ATRIBUIÇÕES DO TERAPEUTA OCUPACIONAL: 
 

JORNADA PADRÃO: 20 horas semanais 
REMUNERAÇÃO BRUTA: Salário Básico Inicial de R$ 898,32 (oitocentos e noventa e oito 

reais e trinta e dois centavos) + até 20% (vinte por cento) de 
Gratificação por Produção e Qualidade (GPQ), vinculada ao 
atingimento de metas e resultados 

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 

 
a) Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) 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, 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 e outros 
espaços de cuidado e discussão com as ESF, 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 e de inserção social, realizando 
orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuários e a 
capacidade instalada das ESF; 

i) Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; 

j) Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes: escolas, creches, 



 

pastorais, entre outros; 

k) Realizar visitas domiciliares e contribuir para elaboração e acompanhamento de projetos 
terapêuticos; 

l) Desenvolver projetos e ações intersetoriais para a inclusão e a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deficiência; 

m) Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ESF sobre manuseio, 
posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias assistivas, frente às 
características específicas de cada indivíduo;  

n) Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses, 
próteses e 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.  

 
2.5. DAS ATRIBUIÇÕES DO SANITARISTA: 

 
JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais 
REMUNERAÇÃO BRUTA: Salário Básico Inicial de R$ 3.017,59 (três mil e dezessete reais e 

cinquenta e nove centavos) + até 20% (vinte por cento) de 
Gratificação por Produção e Qualidade (GPQ), vinculada ao 
atingimento de metas e resultados 

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 
 

 
a) Atuar nas áreas de políticas de saúde, planejamento e gestão, informação em saúde, 
epidemiologia, gerenciamento de serviços de saúde, gestão de sistemas de saúde; 

b) Coordenar Cursos e atividades de formação e qualificação profissional; 

c) Assumir o papel de facilitador/docente em cursos e atividades de Educação Permanente; 

d) Desenvolver, juntamente com equipe de produção, propostas metodológicas para 
formação e qualificação profissional, bem como a produção de material didático-pedagógico; 

e) Participar da elaboração e desenvolvimento de pesquisa; 

f) Operacionalizar e coordenar projetos da área da educação em saúde e promoção da saúde; 

g) Participar e contribuir com espaços coletivos de gestão, planejamento e avaliação; 

h) Coordenar, operacionalizar, monitorar e avaliar as ações de qualificações, cursos e 
atividades de Educação Permanente; e 

i) Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 


