
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO 097 – 14 DE MAIO DE 2019. 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, e 

CONSIDERANDO os termos do ordenamento jurídico vigente, TORNA PÚBLICA a divulgação do resultado 

provisório para compor as Equipes do programa de implantação e desenvolvimento de preceptoria de residência 

integrada de medicina família e comunidade e multiprofissional em Saúde da Família da FESF-SUS, através do 

Convênio nº 008/2017 celebrado com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAB, além de outras necessidades surgidas no âmbito da FESF-SUS, resolve: 

 

Art. 1º. Convocar os candidatos aos empregos de Médico, considerando os percentuais de corte estabelecidos no item 

5.3 Etapa 01 do Edital nº 01 de 08 de maio de 2019, para apresentação da documentação comprobatória dos títulos de 

caráter eliminatório. 

 

Art. 2º. Os candidatos habilitados na lista provisória do Edital 02 – 14 de maio de 2019 deverão apresentar os 

respectivos títulos comprobatórios da pontuação em cópias simples acompanhadas dos seus respectivos originais, em 

modalidade presencial ou por procuração particular, com vistas a validar a classificação conforme anexo I deste Ato 

Administrativo.  

Art.3º. Os candidatos convocados neste ato deverão comparecer na sede da FESF-SUS, conforme cronograma no 

anexo I deste Ato Administrativo.  

 

§ 1°. Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos títulos poderá ser feita, na 

mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento de procuração particular (não precisa ser 

registrada em cartório).  

 

§ 2°. Os candidatos convocados que não comparecerem para a entrega da documentação comprobatória dos 

títulos, serão, automaticamente, eliminados do certame.  

 

 
§ 3°. Os candidatos deverão comprovar inicialmente o pré-requisito: Experiência comprovada de no mínimo 01 ano 

em Saúde da Família e Comunidade, para serem atendidos na avaliação de títulos. 

 

 

Salvador, 14 de maio de 2019. 

 

 

 

CARLOS ALBERTO TRINDADE 

Diretor Geral | FESF-SUS 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

MÉDICO 
 

 

Data: 20 de Maio de 2019 (segunda-feira) 

Horário: 09h às 12horas. 

Local: Sede da FES-FUS Av. Estados Unidos, Edifício Suerdieck, 8º andar, Comércio- Salvador 
 
 

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO CLASS 

14530 PRISCILA LIMA FATAL 38,75 1º 

14408 JULIANA QUINTANILHA GRANELLS BOECHAT 33 2º 

14391 KATIA DE ANGELA SILVA CAMPOS 23 3º 

14446 MIRIAM SOUZA DO ROSÁRIO MAURUTTO 17,41 4º 

14538 ISRAEL LUCAS FERNANDES DE PAULA E SILVA 16,01 5º 

 


