
 

 

 

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 

EDITAL N º 01, DE 29 DE AGOSTO DE 2012 FESF-SUS  
 

 

 

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

cumprimento ao Edital nº 01, de 27 de abril de 2012, TORNA PÚBLICA as regras para 

convocação da 1ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONCURSO PÚBLICO DE 2012, para atuação de 

MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA nas UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF, conforme vagas 

autorizadas para lotação constante do Anexo I deste Edital, nos seguintes termos: 

 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde 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 Saúde da Família (ESF) e o Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 

 

CONSIDERANDO que a Saúde da Família é uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde que atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde 

da comunidade; 

 

CONSIDERANDO que o Concurso Público nº 01, de 27 de abril de 2012, 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; 

 

CONSIDERANDO que a resposta dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 01, de 27 

de abril de 2012, ao Ato Administrativo nº 195, de 17 de agosto de 2012, que tratou da 

convocação de médicos de saúde da família, foi muito abaixo da esperada, com consequente 

não preenchimento da grande maioria das vagas disponibilizadas no referido Ato 

Administrativo; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de maior celeridade da FESF-SUS no processo de 

preenchimento das vagas disponíveis na Estratégia Saúde da Família nos Municípios de Barra, 



 

Barra da Estiva, Barreiras, Brotas de Macaúbas, Brumado, Lauro de Freitas, Muquém de São 

Francisco, Prado, Uibaí e Vera Cruz. 

 

RESOLVE: 

 

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

candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital FESF nº 01, de 27 de abril 

de 2012, na assunção de vagas de médicos para a Estratégia Saúde da Família; 

 

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

(http://fesfsus.web350.kinghost.net/2plenaria/), a partir das 12h do dia 29 de agosto 

de 2012 e até às 23h59 do dia 04 de setembro 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 27 de abril de 2012, 

deverão acessar o endereço eletrônico informado no item 2 acima e preencher o 

formulário; 

 

4. 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 e descrições nos anexos II a IV; 

 

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 a Estratégia Saúde da Família serão classificados em lista 

específica, respeitada a ordem classificatória obtida no Concurso Público regido pelo 

Edital FESF nº 01, de 27 de abril de 2012; 

 

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

Plenária para manifestação de interesse para assunção de vaga na Estratégia Saúde da 



 

Família, com as seguintes datas: 

 

CRONOGRAMA PREVISTO * 

 

EVENTO DATA PREVISTA 

Início e término da 1ª sessão Plenária de manifestação de 

interesse de assunção de vaga na Estratégia Saúde da Família - PSF 

29/08/12 a 04/09/12 

Publicação da Lista Definitiva de Interessados 05/09/12 

*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 

 

8.  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 

 

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

 

 

Salvador, 29 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 

 

MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 

ITEM LOCAL QUANTITATIVO 

1 BARRA 01 

2 BARRA DA ESTIVA 02 

3 BARREIRAS 03 

4 BROTAS DE MACAÚBAS 01 

5 BRUMADO 07 

6 LAURO DE FREITAS 01 

7 MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO 01 

8 PRADO 01 

9 UIBAÍ 01 

10 VERA CRUZ 06 

  24 

 

 



 

ANEXO II 
 
DAS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA 

FAMILIA - PSF 
 
3.1. DAS ATRIBUIÇÕES DO MÉDICO DA SAUDE DA FAMILIA: 
 

  
a) Avaliar, em conjunto com a Equipe de Saúde da Família, 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) Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da 
utilização dos dados disponíveis; 

e) Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar a participação 
popular; 
 
f) Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas e outros espaços 
de cuidado e discussão, promovendo a educação permanente em saúde, que amplie a 
capacidade dos profissionais no cuidado à população e permita a apropriação coletiva, por 
parte dos mesmos, do acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e 
transdisciplinares, bem como ampliando a co-responsabilidade; 
 
g) Administrar, planejar, coordenar, apoiar, avaliar e executar atividades e ações de medicina 
no âmbito da Atenção Básica;  
 
h) 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 bio-
segurança; 
 
i) 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;  
 
j) Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal 
ou pelo Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, bem como realizar 
consulta, solicitar exames e prescrever medicações;  
 
l) Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção 
básica, definidas no Pacto de Atenção à Saúde; 
 
m) Fomentar a criação de grupos educativos e de promoção à saúde;  
 

 



 

n) Realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências segundo fluxos e protocolos 
estabelecidos na unidade e no município;  
 
o) Realizar ações educativas e visitas domiciliares segundo planejamento em equipe;  
 
p) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
unidade de saúde;  
 
q) Participar de atividades de Educação Permanente;  
 
r) Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
 
  
  
 
 
JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais 
REMUNERAÇÃO BRUTA: Salário Básico Inicial de R$ 4.370,37 (quatro mil trezentos e 

setenta reais e trinta e sete centavos) + até 50% (cinquenta por 
cento) de Gratificação por Produção e Qualidade (GPQ), 
vinculada ao atingimento de metas e resultados + até 100% (cem 
por centos) de Adicional de localização + Adicional de 
Insalubridade de R$ 124,40 (cento e vinte quatro reais e 
quarenta centavos). 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Saúde da Família 
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 

 



 

ANEXO III 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR MUNICÍPIO 

 

BARRA 

Vantagens Faixa 0 

Salário Base R$ 4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$ 2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) R$ 4.370,37 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$ 124,40 

Valor Bruto Até R$ 11.050,33 

 

 

BARRA DA ESTIVA 

Vantagens Faixa 2 

Salário Base R$ 4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$ 2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) R$3.496,30 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$    124,40 

Valor Bruto Até R$10.176,25 

 

 

BRUMADO 

Vantagens Faixa 7 

Salário Base R$ 4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$ 2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) R$ 1.311,11 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$    124,40 

Valor Bruto Até R$ 7.991,07 

 

BARREIRAS 

Vantagens Faixa 10 

Salário Base R$  4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$  2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) - 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$     124,40 

Valor Bruto Até R$ 6.679,96 

 

 



 

 

BROTAS DE MACAÚBAS 

Vantagens Faixa 2 

Salário Base R$ 4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$ 2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) R$3.496,30 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$    124,40 

Valor Bruto Até R$10.176,25 

 

 

LAURO DE FREITAS 

Vantagens Faixa 8  ( R$) 

Salário Base R$ 4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$ 2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) R$   874,07 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$   124,40 

Valor Bruto Até R$ 7.554,03 

 

MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO 

Vantagens Faixa 2 

Salário Base R$ 4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$ 2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) R$3.496,30 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$    124,40 

Valor Bruto Até R$10.176,25 

 

 

PRADO 

Vantagens Faixa 10 

Salário Base R$  4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$  2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) - 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$     124,40 

Valor Bruto Até R$ 6.679,96 

 

 

 

 



 

 

UIBAÍ 

Vantagens Faixa 4 

Salário Base R$ 4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$ 2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) R$  2.622,22 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$     124,40 

Valor Bruto Até R$ 9.302,18 

 

 

VERA CRUZ 

Vantagens Faixa 6 

Salário Base R$ 4.370,37 

Adic.P.Qualid. ( Até 50% Sal-Base) Até R$ 2.185,19 

Adic.Localização ( Até 100% Sal-Base) R$ 1.748,15 

Ad.Insalubridade (20%- Sal. Mínimo) R$    124,40 

Valor Bruto Até R$ 8.428,10 

 



 

ANEXO IV 

DESCRIÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS 

 

1. MUNICÍPIO: BARRA 

 

Localização: O município fica localizado no Oeste da Bahia a 650km da Capital (Salvador), mais 

precisamente no encontro do Rio Grande com o Rio São Francisco no Médio São Francisco.  

População: (nº de habitantes - estimativa): 50.226 (sede – 30.000 / zona rural – 20.226) 

Área: 12.348,4 km² 

Limites: 

Norte – Buritirama e Pilão Arcado 

Sul – Ibotirama, Morpará e Muquém do São Francisco 

Leste – Xique-Xique 

Oeste – Mansidão, Cotegipe e Wanderley.  

Faixa do adicional de localização: 0 (100% do salário base) 

Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas: UAB – Universidade Aberta do Brasil e será 

instalado no município um campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia. 

Nº de equipes de saúde da família: 8 equipes de saúde da família 

 

Descrição das Unidades Básicas de Saúde: 

Posto de Saúde Dr. Fabriciano Teixeira  

Serviços Oferecidos: Consultas Médicas, de Enfermagem, Odontológicas, Pré-Natal, Teste do 

Pezinho, Vacinas, Curativos, Acompanhamento das Famílias Pelos ACS, Planejamento Familiar, 

Programa de Hanseníase e Tuberculose, Farmácia, Etc. 

 

Posto de Saúde Dr. José Ferreira Muniz  

Serviços Oferecidos: Consultas Médicas, de Enfermagem, Odontológicas, Pré-Natal, Teste do 

Pezinho, Vacinas, Curativos, Acompanhamento das Famílias Pelos ACS, Planejamento Familiar, 

Programa de Hanseníase e Tuberculose, Farmácia, Etc. 

 

Posto de Saúde do Bairro da Assunção  

Serviços Oferecidos: Consultas Médicas, de Enfermagem, Odontológicas, Pré-Natal, Teste do 

Pezinho, Vacinas, Curativos, Acompanhamento das Famílias Pelos ACS, Planejamento Familiar, 

Programa de Hanseníase e Tuberculose, Farmácia, Etc. 



 

 

Posto de Saúde da Manga 

Serviços Oferecidos: Consultas Médicas, de Enfermagem, Odontológicas, Pré-Natal, Teste do 

Pezinho, Vacinas, Curativos, Acompanhamento das Famílias Pelos ACS, Planejamento Familiar, 

Programa de Hanseníase e Tuberculose, Farmácia, Etc. 

 

Posto de Saúde Frei Benjamim Capelli  

Serviços Oferecidos: Consultas Médicas, de Enfermagem, Odontológicas, Pré-Natal, Teste do 

Pezinho, Vacinas, Curativos, Acompanhamento das Famílias Pelos ACS, Planejamento Familiar, 

Programa de Hanseníase e Tuberculose, Farmácia, Etc. 

 

Posto de Saúde da Subestação  

Serviços Oferecidos: Consultas Médicas, de Enfermagem, Odontológicas, Pré-Natal, Teste do 

Pezinho, Vacinas, Curativos, Acompanhamento das Famílias Pelos ACS, Planejamento Familiar, 

Programa de Hanseníase e Tuberculose, Farmácia, Etc. 

 

Posto de Saúde de Ibiraba  

Sistema: Público Municipal 

Serviços Oferecidos: Consultas Médicas, de Enfermagem, Odontológicas, Pré-Natal, Teste do 

Pezinho, Vacinas, Curativos, Acompanhamento das Famílias Pelos ACS, Planejamento Familiar, 

Programa de Hanseníase e Tuberculose, Farmácia, Etc. 

 

Possibilidade de plantões no município: Sim (Samu, Hospitais)  

 

Hospital: Hospital São Rafael - Monte Tabor - Ana Mariani (SUS) 

Serviços Oferecidos: Urgência e emergência, Laboratório de Analises Clinicas, Utrassonagrafia, 

RX, Eletrocardiograma, Clinica Médica, Pediatria, Obstetrícia e Cirurgia Geral. 

Descritivo: Unidade hospitalar de média complexidade pertencente ao município da Barra que 

possui 42 leitos hospitalares, centro obstétrico, centro cirúrgico e unidade de 

urgência/emergência funcionando 24 horas, atendendo a população exclusivamente dentro do 

Sistema Único e Saúde. 

 

Turismo: Estação Telegraphica (século XIX), Palácio Episcopal (1932), Loja Maçônica (1842), 

Teatro São João, Mercado Municipal (1917), Igreja Matriz – Catedral de São Francisco das 

Chagas (1859). 



 

 

Barra é uma cidade que possui belo traçado urbanístico, com ruas, becos, praças e avenidas 

amplas e arborizadas, sendo considerada uma das mais bonitas e acolhedoras de toda a 

margem do Velho Chico.  

 

 

2. MUNICÍPIO: BARRA DA ESTIVA 

 

Localização: Por ser o primeiro município da Chapada Diamantina pelo acesso da BA-142 é 

também conhecida como o "Portal da Chapada", o município de Barra da Estiva, pertence a 

zona fisiográfica da Chapada Diamantina, tendo seu território totalmente incluído no polígono 

das secas. Situa-se na parte centro-oeste do Estado da Bahia e faz parte da Bacia Hidrográfica 

do Rio de Contas. 

 

Economia: O solo do município tem como riquezas, jazidas minerais de alimen, cristal de 

rocha, diamante, ouro e pedra calcária, estando sendo explorados em pequenas escalas o ouro 

e o diamante. A vegetação é rasteira predominando as terras da caatinga. Há no município 

madeira para construção (pau-d’arco, umburana, baraúna, mucuipá, etc.) plantas medicinais 

(catuaba, sabugueiro, capaíba, jurubeba e outros.) frutos oleaginosos (mamona e ouricuri.) 

Trata-se de um município com ruas de traçados simples, como sua gente, que também é 

hospitaleira e a maioria da população dedica-se ao cultivo de terra, sendo a agricultura a 

principal atividade da região. O clima é predominantemente frio e o café é o produto com 

maior participação na taxa de crescimento agrícola do município. 

 

População: (nº de habitantes - estimativa): 38.190 

 

Área: 1.401.979 km² 

 

Limites: Jussiape, Ituaçu, Contendas do Sincorá, Iramaia, Ibicoara e Manoel Vitorino 

 

Turismo: Os pontos turísticos do município são: A Serra do Sincorá, do Cocal, do Espigão de 

Taquari, a cachoeira do Bom Jardim, Poço do Meio Dia, Pontilhão Ponto Velho, Pinturas 

Rupestre do Camulengo, Nascente do Rio Paraguaçu, Rio do Triunfo do Sincorá, Rio Sincorá da 

Barragem, o Morro do Ouro com cerca de 1.550 metros de altitude, e o Morro de Santa 

Bárbara (Morro da Torre), com cerca de 1.450 metros de altitude. As festas populares são: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_Diamantina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado


 

Festas Religiosas e tradicional: micareta, que atrai grande número de visitantes para a cidade, 

realizado sempre no mês de abril, festa de São João e Festas dos santos padroeiros (N.Sª. da 

Conceição e bom Jesus) Carnaval (no distrito de Triunfo do Sincorá), Natal e ano novo. Os 

pratos típicos são: godó de banana, pirão de mulher parida, cuscuz, carne assada, pirão de 

galinha, feijoada e buchada 

 

Faixa do adicional de localização: 2 (80% do salário base) 

 

Nº de equipes de saúde da família: 8 equipes de saúde da família 

 

Descrição das Unidades: Centro de Saúde, USF Deraldo Nascimento, USF Passagem de 

Santana, USF do São Félix, USF do Rio Preto, USF da Placa, USF Bairro das Nações, USF da 

Capoeiras. 

 

Possibilidade de plantões no município: Não 

 

 

3. MUNICÍPIO: BARREIRAS 

Localização: O município é o décimo segundo mais populoso deste Estado, com uma 
população de 137 428 habitantes, possuindo uma área de 7.895,241 km². A cidade é cortada 
pelo Rio Grande, principal afluente da margem esquerda do Rio São Francisco e é atravessada 
por 3 rodovias federais, situando-se na região oeste do estado. A cidade é um importante polo 
agropecuário e o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, 
turístico, político e cultural da região oeste da Bahia. Barreiras junto as suas cidades 
circunvizinhas compõe a maior região agrícola do nordeste, além da agricultura irrigada 
familiar presente no município, com destaque para a produção de frutas. Além dessas 
potencialidades, pode-se perceber também intensa atividade comercial abastecendo toda 
região num raio de 300 km. Hoje, por força de seu grande desempenho nos setores do 
comércio e da prestação de serviços, Barreiras ocupa a posição entre os maiores centros 
econômicos e populacional do estado e o principal da região nacionalmente conhecida pela 
força de seu agronegócio. 

Economia: Dados da Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, em 2001, indicavam que 
Barreiras contava com 6.159 estabelecimentos comerciais, dos quais 59,0% constitui-se de 
varejistas, 16,0% de comércio atacadista e 25,0% prestadores de serviços. Barreiras congrega 
um grande número de estabelecimentos comerciais e industriais. O comércio atende a toda a 
região em áreas como confecções, produtos farmacêuticos, gêneros alimentícios, revenda de 
máquinas e implementos agrícolas, concessionárias de veículos. A cidade é bem servida pelo 
sistema bancário, operando o Banco do Brasil com quatro agências, uma agência do BNB e 
uma da CAIXA, além de agências do HSBC, Bradesco e Itaú e Santander. Barreiras também 
abriga diretorias regionais da administração pública estadual, com área de atuação em todo 
oeste, bem como representação de diversos órgãos federais 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Triunfo_do_Sincor%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Extremo_Oeste_Baiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Extremo_Oeste_Baiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Barreiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Barreiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio


 

 
População: (nº de habitantes - estimativa): 137.428 
 
Área: 7.895,241 km² 
 
Limites: Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, Cristópolis, Angical, Riachão das Neves, 
Formosa do Rio Preto, Novo Jardim (TO) e Ponte Alta do Bom Jesus (TO) 
 
Turismo: Começa a despontar no cenário nacional como porta de entrada do mais novo polo 
de ecoturismo da Bahia, Caminhos do Oeste. Alguns pontos turísticos: Cachoeiras do Acaba 
Vida, Cachoeira do Redondo, Rio de Ondas, Rio Grande, Serra da Bandeira, Cantinho do Senhor 
dos Aflitos, Arraial da Penha, diversos sítios arqueológicos foram encontrados na região. Em 
grutas e cavernas a natureza preservou desde a pré-história, material significativo para o 
estudo da presença do homem na região. 

Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas: O município dispõe de várias unidades de ensino 
superior dentre elas se destacam: Campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Campus 
da Universidade do Estado da Bahia, Campus do Instituto Federal da Bahia, Faculdade São 
Francisco de Barreiras, Instituto de Educação UNYAHNA e várias outras. Estas universidades 
dispõe de uma extensa diversidade de cursos como: direito, psicologia, Tecnologia da 
informação, publicidade, pedagogia, agronomia, administração, educação física, jornalismo, 
enfermagem, fisioterapia, diversas licenciaturas (letras, matemática, física, química, biologia, 
geografia, história), além de cursos tecnológicos como geologia, engenharia civil, engenharia 
sanitária e ambiental, entre outros. No âmbito da educação, desenha-se para Barreiras, num 
futuro próximo, o status de cidade universitária, tanto pela ampliação das atuais unidades 
existentes, como pela implantação de novas unidades educacionais de nível superior. 

Faixa do adicional de localização: 10 (não há adicional de localização) 
 
Nº de equipes de saúde da família: 18 equipes 
 
Descrição das Unidades: USF Dr Maria José de Magalhães Neto - Equipe 01, USF Dr Maria José 
de Magalhães Neto - Equipe 02, USF Prof Alda Barros de Lacerda - Equipe 03, USF do CAIC - 
Equipe 04, USF do CAIC - Equipe 05, USF João Gualberto de Almeida - Equipe 06, USF Almiro 
Vieira de Melo - Equipe 07, USF Crispiniana Ferreira de Souza - Equipe 08, USF Antonio Lúcio 
Peixoto - Equipe 09, USF Clara Cecília Fernandes - Equipe 10, USF Gileno de Sá Oliveira - Equipe 
11, USF XII, USF XIII, USF XIV, USF XV, USF XVI, USF XVII, USF XVIII, USF XIX. 
 
Possibilidade de plantões no município: Sim (SAMU, Hospital) 
 
Barreiras é polo regional de serviços de saúde, com o Hospital do Oeste, hospital regional que 
atende todo o oeste baiano e até pacientes de estados vizinhos. A cidade também dispõe de 
uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A rede básica de saúde municipal 
é composta por unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, maternidade 
municipal, hospital dia municipal e ambulatório, Hospital Geral Eurico Dutra, Centro de 
Referência em Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV, Centro de Atenção Psicossocial de 
Saúde - CAPS II, Centro de Referência do Trabalhador, Vigilância Epidemiológica e Sanitária 
Leonídia Ayres, que atende especialidades e a demanda laboratorial, a Central de 
Abastecimento Farmacêutico e, ainda, a COPIM, que é responsável pela distribuição de vacinas 
e soros em todas as unidades de saúde, como todo município interiorano busca atender a 
população com qualidade e agilidade, mas trata-se aqui de atenção básica e a atenção 
secundária e terciária fica por conta do Hospital do Oeste- HO, porém com as demandas de 
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municípios vizinhos, perpetua um déficit na rede secundária de saúde. Atualmente(2011), o 
município trabalha na construção do prédio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da 
Baía, que será o centro de referência em transfusão e doação de sangue. 
 
 

 

4. MUNICÍPIO: BROTAS DE MACAÚBAS 

Localização: O município de Brotas de Macaúbas fica localizado na Região Oeste da Bahia, na 
microrregião da Chapada Diamantina, a 590km da capital do Estado 

Economia: A economia de Brotas, outrora próspera pela extração de diamante e ouro, assim 
como pela criação de gado, passou por várias crises. Merece destaque a agricultura na década 
de 1950, com uma safra recorde de fumo na localidade de Lagoa de Dentro. A agricultura e a 
pecuária hoje são exploradas na região apenas para subsistência. Digna de nota é a extração 
de cristais de quartzo, atividade muito difundida nas décadas de 1970 e 1980. De acordo com a 
JUCEB, o município possui 15 indústrias, ocupando o 126º lugar na posição geral do estado da 
Bahia, e 172 estabelecimentos comerciais, 195ª posição dentre os municípios baianos. Seu 
parque hoteleiro registra 73 leitos. 

População: (nº de habitantes - estimativa): 10.718 

 
Área: 2.372.644 km² 

 
Limites: Oliveira dos Brejinhos, Morpará, Ipupiara, Barra do Mendes, Ibitiara e Seabra 

 
Turismo: Por várias vezes, Brotas já figurou no cenário político nacional. Primeiro, quando das 
contendas entre o Coronel Militão Rodrigues Coelho e Horácio de Matos na segunda década 
do século passado, disputas que envolveram cidades como Brotas, Barra do Mendes e 
Campestre (atual Seabra), entre outras. E ainda mais recentemente, nos anos da ditadura 
militar, quando foi assassinado no povoado de Pintada, distrito de Ibipetum, o capitão 
desertor Carlos Lamarca. O filho mais ilustre da cidade é o acadêmico e geógrafo Milton 
Santos. 

 
Faixa do adicional de localização: 2 (80% do salário base) 

 
Nº de equipes de saúde da família: 3 equipes 

 

Descrição das Unidades: USF de Brotas, USF de Cocal, USF José Barbosa Campos 

 
Possibilidade de plantões no município: Sim (SAMU) 

 
 

 

5. MUNICÍPIO: BRUMADO 

Localização: Conhecido como a capital do minério, o Município de Brumado situa-se na Região 

Sudoeste da Bahia a 555 km da capital. É o município de melhores índices de desenvolvimento 
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social e econômico da região, excetuando-se o Município de Vitória da Conquista. Estes 

índices, juntamente com o fato de Brumado ser um importante entroncamento rodoviário 

(BA-262, BA-148 e BR-030) tornaram o município um natural pólo de atração para os vizinhos, 

além disso a cidade, assim como toda a região, é conhecida pela beleza e receptividade de 

seus habitantes. 

Economia: Está baseada na mineração, particularmente de magnesita e talco, e no comércio. 

Destaca-se também a pecuária e a agricultura. 

População: (nº de habitantes - estimativa): 64.550 

 

Área: 2.166.532 km² 

 

Limites: Rio de Contas, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Rio do Antônio, Malhada 

das Pedras, Maetinga, Aracatu, Tanhaçu, Ituaçu 

 

Turismo: Está localizada aos pés da Chapada Diamantina, o que faz com que seu território 

possa usufruir dos rios que nascem na Chapada (Rio Brumado e Rio de Contas) e também dos 

rios que nascem em outras regiões da Bahia como o São João e o Rio do Antônio. Além disso, 

vale ressaltar que Brumado também possui nascentes de água límpida ao longo do seu 

território, as quais fazem com que ao longo do percurso de seus riachos surjam matas ciliares, 

o que torna mais bela a paisagem da região e contribui para uma ampla biodiversidade animal 

e vegetal. Estes riachos formam também pequenas cachoeiras, bicas e também um tobo-água 

natural na Serra das Éguas o que faz com que haja uma paisagem impressionante onde fica 

fácil perceber a transição entre a vegetação da caatinga para a das matas ciliares formando um 

contraste da paisagem visto em poucas regiões do Brasil. A cidade além das nascentes também 

é presenteada com Serras e trilhas de fácil acesso, como a da Serra das Éguas que fica a poucos 

quilômetros da sede do município, e também aos recursos mais distantes da sede, porém mais 

próximos da Chapada Diamantina, que é o caso do povoado de Cristalândia. Alguns pontos 

turísticos: Igreja Matriz, Mercado de Arte, Memorial Municipal, Ruínas do Casarão do Breho, 

Shopping Áppio, Cachoeira da Serra de São Lourenço, Gruta das Lavadeiras, Serra das Éguas, 

Fazenda Condado, Barragem de Cristalândia, Córrego Bate-Pé, Praça e anfiteatro Coronel Zeca 

Leite. 
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Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas: UNEB - Universidade do Estado da Bahia, UAB – 

Universidade Aberta do Brasil, UNOPAR – Universidade do Norte do Paraná, UNIB – Faculdade 

Integrada de Brumado, FAB – Faculdade Brumado, FTC – Faculdade de Tecnologia e Ciências, 

LÍDER – Líder Centro de Educação da Bahia, IFBA – Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Bahia, CEEP, ITEBA, CAEP. 

 

Faixa do adicional de localização: 7 (30% do salário base) 

 

Nº de equipes de saúde da família: 12 equipes 

 

Descrição das Unidades: 

 

Centro Municipal de Saúde, USF Maria Iranildes Lobo, USF de Baraúnas, USF Wilson Timbó, 

USF Juvêncio Souza Lima, USF Arlindo Magno Stanchi, USF Urbis I, USF Raimundo Fernandes, 

USF Vereador Sinval Neves, USF Dr Paulo Vargas, USF de Arrecife, USF Ivaneide das Neves 

Santos Teixeira 

 

Possibilidade de plantões no município: Sim (SAMU, Hospital) 

 

Hospital: Hospital Municipal Professor Magalhães Neto 

 

6. MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS 

 

Localização: Região Metropolitana de Salvador 

População: (nº de habitantes - estimativa): 163. 414 hab 

Área: 59.905 km² 

Limites: 

Norte: Camaçari e SimõesFilho 

Sul: Salvador 

Leste: Oceano Atlântico 

Oeste: Salvador 
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Faixa do adicional de localização: 8 

 

Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas: UNIME e UNIBAHIA 

Nº de equipes de saúde da família: 22 equipes 

 

Descrição das Unidades Básicas de Saúde: 

Portão / Estrada do côco 

Unidade de saúde da família irmã dulce - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, educação em saúde (mulher, criança, 

adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo. 

Unidade de saúde da família Solar União - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Unidade de saúde da família Vila Nova - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo. 

Areia branca 

(05) Unidade de saúde da família  Antonio Carlos Rodrigues - atenção básica – consultas em 

clínica geral, enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, 

educação em saúde (mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento 

familiar, preventivo 

Unidade de saúde da família Capelão - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Unidade de saúde da família Jambeiro - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 



 

 

CAJI 

(05) Unidade de saúde da família Caji - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Itinga 

(15) Unidade de saúde da família Israel Moreira - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Unidade de saúde da família  Espaço Cidadão- atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Unidade de saúde da família Cidade Nova - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Unidade de saúde da família  São Judas Tadeu - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Unidade de saúde da família Parque São Paulo - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Unidade de saúde da família Santa Barbara - atenção básica – consultas em clínica geral, 

enfermagem, odontologia, curativo, vacina, nebulização, teste do pezinho, educação em saúde 

(mulher, criança, adolescente, adulto e idoso), pré-natal, planejamento familiar, preventivo 

Possibilidade de plantões no município: sim (SAMU, hospitais)  

Hospital: Hospital Jorge Novis - pronto-atendimento em urgência e emergência, RX, cirurgias 

eletivas, telemedicina, ambulatório de cirurgias 



 

 

Pronto-atendimento de areia branca - pronto-atendimento em urgência e emergência (clínica 

geral e pediatria) 

SAMU 192 - atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência almoxarifado e centro de 

abastecimento farmacêutico material, medicamentos e insumos farmacêuticos para 

abastecimento das unidades de saúde. 

 

7. MUNICÍPIO: MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO 

Localização: O Município situa-se na Região Oeste da Bahia a 710 km da capital e a 36 km do 
município de Ibotirama. O município é extremamente rural com 90% da população vivendo no 
campo. 

População: (nº de habitantes - estimativa): 10.272 
 
Área: 3.833.915 km² 

 
Limites: Barra, Brejolândia, Ibotirama, Paratinga, Wanderley e Sítio do Mato. 
 
Turismo: O turismo é basicamente rural. Há uma antiga vila formada por um bonito vale por 
onde passa um riacho. No povoado de Três Morros há uma gruta com um riacho, com 
formações rupestres. Na gruta há uma fonte de águas cristalinas. O Rio São Francisco margeia 
o município com 136km de extensão, com muitas praias de água doce e ilhas. No município há 
determinadas Lagoas como a Boa Vista do Pixaim com 12km de comprimento, Lagoa de 
Defuntos, Lagoa de Morro de Cima e a Lagoa Jatobá. 
Há no município comunidade remanescente de quilombo no Povoado de Barreiro do 
Pernambuco e na Comunidade de Jatobá que possui 89 famílias e é reconhecida pela Fundação 
Palmares, assim como três comunidades indígenas: Kiriris, Pankarús e Tuxás preservando as 
tradições culturais.  
 

Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas: Ensino à Distância – EAD, Universidade Norte do 
Paraná (Unopar), Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) localizadas no município de 
Ibotirama a 36km de Muquém do São Francisco. 

Faixa do adicional de localização: 2 (80% do salário base) em processo para mudar para faixa 0 
(100% do salário base) 
 
Nº de equipes de saúde da família: 3 equipes 

 
Descrição das Unidades: USF Sede, USF Beira Rio e USF Javi 
 
Possibilidade de plantões no município: Sobreaviso em municípios vizinhos como Ibotirama 
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8. MUNICÍPIO: PRADO 

Localização: Localiza-se no extremo-sul da Bahia, estando a uma altitude de quatro metros, 

distante 804 km da capital, 210 km de Porto Seguro, 77 km de Teixeira de Freitas e 52 km de 

Itamarajú. 

População: (nº de habitantes - estimativa): 27.612 

 

Área: 1.664.536 km² 

 

Limites: Porto Seguro, Alcobaça, Itamaraju e Vereda 

 

Turismo: O centro da cidade preserva seu casario datado do século XIX, com ruas estreitas, 

calçadas com paralelepípedos e praças arborizadas. A cidade modernizou-se, mas valoriza e 

mantém renovados seus monumentos e casario colonial, suas tradições e as cadeiras na 

calçada em fins de tarde inesquecíveis, por sua brisa e luz que coroam a tradicional alegria e a 

hospitalidade.  O Beco das Garrafas é um dos lugares mais freqüentados pelos turistas. Uma 

variedade de restaurantes oferecem o que há de melhor na culinária baiana e tradicional. 

Noites agradáveis com música ao vivo e diversas atrações. Alguns pontos turísticos: Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Purificação (1876), Mercado Municipal, Praia do Centro, 

Corumbau, Barra do Cahy, Praia Imbassuaba, Praia do Moreira, Praia do Rio do Peixe, 

Cumuruxatiba, Praia Dois Irmãos, Praia das Ostras, Monte Pascoal, Recife das Guaratibas, etc. 

A infra-estrutura turística do município está pronta para atender desde os mais exigentes aos 

mais simples visitantes. Além da natureza exuberante, a hospitalidade e receptividade do 

pradense chamam a atenção e encantam quem visita o município. O litoral de Prado, possui 

praias de beleza exuberante, com águas mornas e convidativas e trechos com falésias 

imponentes que atingem até 30 metros de altura.  

O extenso litoral apresenta paisagens quase intocadas. Os adeptos da caminhada vão se sentir 

gratificados ao percorrer o trecho belíssimo. Alternativo à tradicional folia da capital, o 

carnaval em Prado, ao longo dos anos, tornou-se uma boa e concorrida opção para aqueles 

que preferem maior tranqüilidade. Trios bem equipados, puxam os animados blocos locais, 

promovendo um espetáculo de muita alegria e animação. A folia estende-se pela avenida 

principal (Av. 2 de Julho) e culmina sempre na Praça de Eventos, local especialmente 

preparado para os shows de diversas bandas. O folião pode dançar e pular como na capital, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado


 

sem, no entanto, abandonar a comodidade e os encantos deste pedacinho do paraíso. Em 

Prado comemora-se também a festa em homenagem a Padroeira da cidade (Nossa Senhora da 

Purificação) onde acontece uma missa solene na Matriz, pela manhã e à tarde, depois da 

chegada das embaixadas dos "Mouros e Cristãos", forma-se magnífica procissão que percorre 

a cidade carregando em triunfo a imagem da Padroeira, Nossa Senhora da Purificação. 

 

Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas: Extensão da UNEB – Universidade Estadual da 

Bahia em Itamarajú. 

 

Faixa do adicional de localização: Em processo para mudar a faixa para 4 (60% do adicional de 

localização). 

 

Nº de equipes de saúde da família: 12 equipes de saúde da família 

 

Descrição das Unidades: PSF 05 Cumuruxatiba, PSF 01 Centro, PSF 02 São Sebastião, PSF 03 

São Brás, PSF 04 Guarani Urbana, PSF 06 Luis Eduardo, PSF 07 São Francisco Volante, PSF 08 

Guarani Rural, PSF Portal do Prado, PSF 11 São Sebastião, PSF 10 Limeira Volante, Centro de 

Saúde de Prado. 

 

Possibilidade de plantões no município: O município possui na sua rede 01 hospital ( a maioria 

dos médicos das ESF realizam plantão), 01 unidade do SAMU ( a maioria dos trabalhadores são 

contratados) e está em via de inaugurar a UPA. 

 

9. MUNICÍPIO: UIBAÍ 

Localização: Localiza-se no noroeste do Estado da Bahia, na micro-região de Irecê a 536 km de 

Salvador, capital do estado. O município é composto pela sede, pelo Distrito de Hidrôlandia e 

pelos Povoados: Quixabeira, Boca d'Aguá, Olho d’Água, Lagoinha, Laranjeiras, Zumba, Brasil, 

Poço, Caldeirão, Mandacaru e Circuito dos Baixões. 

Economia: Serviços, Agropecuária, Indústria. 

População: (nº de habitantes - estimativa): 13.655 

 

Área: 515.662 km² 
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Limites: Presidente Dutra, Central, Gentio do Ouro e Ibititá 

 

Turismo: Fica localizado a 32 km do município de Irecê-BA, cerca de 25 minutos de distância. 

Alguns pontos turísticos do município: Barragem Velha, Morro Branco, Cachoeira da Manivela, 

Praça do Comércio, Mercadão. 

 

Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas: UNEB – Universidade Estadual da Bahia, FaI – 

Faculdade Irecê, UniChapada, CETEP - Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê, 

IFBA – Instituto Federal de Educação Tecnológica da Bahia, etc. (todas localizadas em Irecê – 

25 min de Uibaí). 

 

Faixa do adicional de localização: 4 (60% do salário base) 

 

Nº de equipes de saúde da família: 4 equipes de saúde da família 

 

Descrição das Unidades: USF de Hidrolândia, USF Sede 02, USF Sede 01, USF de Boca Dágua  

 

Possibilidade de plantões no município: Sim (Hospital) 

 

Hospital: Hospital Municipal João Ferreira de Souza 

 

10. MUNICÍPIO: VERA CRUZ 

Localização: O município fica localizado próximo a capital do Estado da Bahia, distante 15 km 

através do sistema ferry-boat. Vera Cruz é um município essencialmente urbano, freqüentado 

nos finais de semana normalmente pelas classes média e média-alta da capital baiana, das 

cidades do Recôncavo. 

População: (nº de habitantes - estimativa): 37.587 

 

Área: 252.759 km² 

Limites: Itaparica, Jaguaripe, Salinas da Margarida e Salvador 

Turismo: Sol e Praia (turismo e lazer) é o principal atrativo natural de Vera Cruz, que ainda tem 

rios que banham falésias; espelhos d'água que retratam o verde do manguezal; fontes de água 

potável à beira-mar; restinga de mata atlântica com trilha para o turismo de aventura e o mais 
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belo cenário do planeta para a prática dos esportes náuticos (regatas) e o aéreo (pára-

quedismo). Ruínas de igrejas, de fornos e de moinhos representam os atrativos históricos. A 

cultura é retratada fortemente pelas festas religiosas com procissões marítimas e terrestres. A 

Folia de Reis, o Bumba-Meu-Boi, a Puxada de rede, o Maculelê, a Capoeira, as festas de largo e 

o carnaval compõem o folclore de Vera Cruz. A Igreja do Nosso Senhor da Vera Cruz é o mais 

importante Patrimônio Histórico da ilha de Itaparica, (Sec. XVI) está localizada no povoado de 

Baiacú, (Vila de Pescadores). Na culinária os veracruzenses fisgam os visitantes com o tempero 

que o Brasil herdou da África, mas com matéria prima nativa. Vivendo tipicamente da pesca, a 

maior parte da população se alimenta de frutos do mar: ostra, chumbinho, aratu, siri, 

caranguejo, sarnambi, polvo, lula, camarão, lagosta e os mais diversos tipos de peixe. A grande 

diversidade biológica, a fauna e a flora terrestres e marinhas, despertam em biólogos, 

agrônomos, oceanógrafos e demais especialistas o desejo de explorar cientificamente Vera 

Cruz; um nítido exemplo é a parceria da UFBA / Prefeitura, que culminou com as criações do 

Parque Ecológico do Baiacu e da APA das Pinaúnas. 

Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas: Universidades Federais, Estaduais e Privadas 

localizadas em Salvador e a FACE – Faculdade de Ciências Educacionais e o IFBA – Instituto 

Federal de Educação Tecnológica localizada em Valença próxima do município de Vera Cruz. 

 

Faixa do adicional de localização: 6 (40% do salário base) 

 

Nº de equipes de saúde da família: 11 equipes de saúde da família 

Descrição das Unidades: USF de Gamboa, USF de Aratuba, USF de Cacha Pregos, USF de 

Baiacu, USF de Mar Grande, USF de Gameleira, USF de Coroa, USF de Barra do Pote, USF de 

Conceição, USF de Barra Grande e USF de Jiribatuba 

Possibilidade de plantões no município: Sim (Unidade de Pronto Atendimento - UPA) 

Hospital: Hospital Municipal Maria Amélia Santos 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Folia_de_Reis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bumba-meu-boi
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Puxada_de_rede&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maculel%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira_(arte_marcial)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Itaparica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sec._XVI&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baiac%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frutos_do_mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ostra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chumbinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aratu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Siri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caranguejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sarnambi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagosta
http://pt.wikipedia.org/wiki/UFBA
http://pt.wikipedia.org/wiki/APA

