
 
 

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

EDITAL Nº 01 DE 05 DE MARÇO DE 2021. 
 
 

1ª SELEÇÃO INTERNA ENTRE OS EGRESSOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE 

FAMÍLIA E COMUNIDADE DA FESF-SUS  

 
A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-SUS, divulga entre os egressos da 5ª turma do 

Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da FESF (Turma 2019), a realização do 

Processo de Seleção Interna para MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRECEPTOR, para compor as 

Equipes dos Programas Integrados de Residência em Saúde da Família da FESF-SUS, através do Convênio 

nº 001/2020 celebrado com a Prefeitura Municipal de Salvador através da Secretaria Municipal de Saúde de 

Salvador – SMS e do Convênio nº 001/2019 celebrado com a Prefeitura Municipal de Camaçari, através da 

Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari - SESAU, além de outras necessidades surgidas no âmbito da 

FESF-SUS, mediante os termos e condições deste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES 

 

1.1 O presente Edital divulga a abertura do Processo de Seleção Interna entre os egressos da 5ª turma 

do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da FESF (Turma 2019), para 

compor as Equipes dos Programas Integrados de Residência em Saúde da Família da FESF-SUS, através 

do Convênio nº 001/2020 celebrado com a Prefeitura Municipal de Salvador através da Secretaria Municipal 

de Saúde de Salvador – SMS e do Convênio nº 001/2019 celebrado com a Prefeitura Municipal de Camaçari, 

através da Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari - SESAU, além de outras necessidades surgidas no 

âmbito da FESF-SUS, mediante os termos e condições deste Edital. 

1.2 O exercício da função se dará no âmbito dos municípios de Salvador e Camaçari, podendo ser alterada 

considerando a necessidade do Programa. 

1.3 A seleção dos candidatos ocorrerá da seguinte forma: 

1.3.1 A Comissão de Seleção enviará, através do e-mail institucional: residenciamulti@fesfsus.ba.gov.br o 

comunicado de divulgação do Processo Seletivo Interno para todos os residentes médicos da 5ª Turma do 

Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade contendo todas as orientações e critérios 

para a participação do Processo de Seleção;  

1.3.2 Os candidatos devem responder através de manifestação de interesse em participar do processo 

seletivo através do preenchimento de um formulário de coleta de informações sobre sua trajetória, 

expectativas e projetos profissionais;  

1.3.3 Os candidatos interessados devem enviar currículo para o e-mail: residenciamulti@fesfsus.ba.gov.br; 

1.3.4. O processo de seleção será composto das seguintes fases: 

1.3.4.1 Fase 1: Análise da trajetória de formação através dos registros de faltas, avaliações e postagens de 

aprendizagens significativas no portfólio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (Anexo I);  

1.3.4.2 Fase 2: Análise curricular, a partir do Barema (Anexo II); 



1.4 A classificação dos candidatos (residentes egressos) se dará de acordo com a média das pontuações 

obtidas a partir dos requisitos previstos nos Baremas (Anexos I e II). 

1.5 Em cada fase da seleção serão consideradas e pontuadas apenas as informações prestadas no 

formulário, o que possibilitará classificar os candidatos pela média dos pontos obtidos, conforme BAREMAS 

(Anexos I e II).  

1.6 Será imediatamente eliminado do processo seletivo o candidato que não corresponder aos pré-

requisitos obrigatórios.  

1.7 Pré-requisitos obrigatórios: 

 Ser egresso da 5ª Turma do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da 

FESF-SUS (Turma 2019-2021) 

 Ter concluído o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da FESF-SUS; 

 Ter disponibilidade de 40 horas semanais (presencial) para as atividades do Programa. 

1.9  Para análise documental: 

a) Somente serão aceitos documentos que comprovem as informações prestadas no formulário de 
inscrição, através do link  http://tiny.cc/selecaointernamed2021, enviado pelo e-mail: 
residenciamulti@fesfsus.ba.gov.br; 

b) Este formulário deve ser preenchido e enviado até dia 05 de março de 2021; 

c) Aspectos da trajetória na Residência (resultado das avaliações; frequência nas atividades práticas e 

teóricas; aspectos disciplinares previstos em regimento interno), serão analisados pela Coordenação 

do Programa, através destes documentos norteadores; 

d) Para análise curricular, os documentos consistentes em declarações ou certidões devem ser 

apresentados em papel timbrado, redigidos de forma legível e com todos os dados necessários tanto 

à identificação das respectivas instituições ou órgãos expedidores, como dos responsáveis pelas 

mesmas, sob pena de não serem considerados para análise; 

e) Os itens do BAREMA (Anexo II) referentes à Formação Complementar, somente serão considerados 

se estiverem concluídos. 

 

2. DAS VAGAS  

 

2.1 Para este Processo de Seleção Interna serão disponibilizadas 02 (duas) vagas + Cadastro Reserva 

(CR). 

2.1.1 Os candidatos que ficarem no cadastro reserva poderão atuar nos municípios de Salvador, 

Camaçari, ou nos municípios onde o Programa esteja inserido. A escolha do Município de lotação 

será de acordo com a necessidade do Programa e número de vagas, neste Processo Seletivo. 

 

3. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

3.1 A análise documental possui pontuação conforme (ANEXOS I E II).  

3.2 As atribuições do cargo e remuneração estão dispostas no Anexo III deste Edital. 

3.3 O cronograma deste Edital está disposto no Anexo IV.  

http://tiny.cc/selecaointernamed2021
mailto:residenciamulti@fesfsus.ba.gov.br


 3.3.1 Os prazos estabelecidos neste Edital deverão ser observados por todos os candidatos. 

3.4 O prazo de validade do processo seletivo interno será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, uma 

única vez por igual período, a ser contado a partir da homologação do Resultado Final. 

3.5 As situações omissas e os casos fortuitos ou de força maior serão decididos pela Comissão de Seleção 

da FESF-SUS. 

 
 
 
Salvador/BA, 05 de março de 2021. 
 
 
Fundação Estatal Saúde da Família 
Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP 
Comissão de Seleção da FESF-SUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANEXO I – BAREMAS  
  

  
TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO  

  
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA - PRECEPTOR  

  

  
ITEM  

  
INSTRUMENTO  CRITÉRIO DE 

AVALIAÇÃO  
  

REFERÊNCIA PARA PONTUAR  

  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

01  
Avaliação Processual de 

Campo e Núcleo do 
Processo formativo  

Conceito final da 
avaliação   

Pelo menos 01 satisfatório =10 pontos  
>1 satisfatório = 30 pontos  30  

02  

Frequências das 
atividades práticas e 

teórico-práticas  
R1 e R2  

Número de 
faltas   

  
Até 10 faltas  =10 pontos  
Demais situações = 0 pontos  

10  

03  
Frequência nas 

atividades Teóricas 
durante o R1  

Número de faltas 
nas atividades de 
Roda de Campo, 
Roda de Núcleo 

e Seminário  

Até 06 faltas = 10 pontos  
Não houve falta – 20 pontos  20  

04  Portfólio Reflexivo  
R1 e R2  

Existência de 
postagens de 
aprendizagens 

significativas no 
AVA  

Até 05 = 0 pontos  
> 05 < 15 = 10 pontos  
> 15 = 20 pontos  

20  

  VALOR MÁXIMO DE PONTOS  80  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II – BAREMA 

  
ANALISE CURRÍCULAR – NÍVEL SUPERIOR  

  
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA - PRECEPTOR  

ITEM  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  VALOR  VALOR 
MÁXIMO  

01  

Experiência comprovada como preceptor/tutor em serviço na área 

de saúde. Experiência Profissional comprovada (exceto período 
da  Residência )  

  
  

05 pontos/ano  10  

VALOR MÁXIMO DE PONTOS  10  

  

ITEM  FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  VALOR  VALOR 
MÁXIMO  

01  

  
Cursos de Aperfeiçoamento com temas em Saúde da Mulher, 
Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Saúde do Adulto, Práticas 
Integrativas e Complementares, Educação Popular em Saúde, 
Preceptoria no SUS e outras formações compatíveis com o campo 
de atuação da MFC  de até   
100 horas   
  

  
  

05 pontos/ 
Curso concluído  

20  

02  

  
Especialização com temas em Saúde da Mulher, Saúde da 
Criança, Saúde do Idoso, Saúde do Adulto, Práticas Integrativas e 
Complementares, Educação Popular em Saúde, Preceptoria no 
SUS e outras formações compatíveis com o campo de atuação da 
MFC  
  

 
10 pontos/ 

Curso concluído 
20  

03  

  
Participação no PET, Saúde, extensão universitária ou Liga 
acadêmica    
  

  
5 pontos/item 

20  

04  

  
Participação em eventos, seminários, simpósios, workshops 
relacionados a APS e MFC (apresentação de certificado)  
  

 
05 pontos/Evento 10  

05  

  
Apresentação em congressos, Resumos expandidos publicados 
em anais de eventos científicos , Produção técnica e relatos de 
experiência publicados ou aceito em periódicos.  
  

  
 

01 ponto/Item  05  

06  Capítulo de livro publicado, Artigos completos,  
  

02 pontos/Item  
  

04  

VALOR MÁXIMO DE PONTOS  79  

  
  
  

                                                              
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO III 
 

I.  OBJETO 

Objeto do Edital – MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA – PRECEPTOR de residência. 

O objeto deste edital é selecionar profissionais que possam atuar desenvolvendo atividades de Preceptoria 
nos Programas Integrados de Residência em Saúde da Família da FESF-SUS, que se desenvolvem em 
Unidades de Saúde da Família e seus territórios nas quais os profissionais serão lotados. As principais 
COMPETÊNCIAS esperadas para estes profissionais são: 
 

1. Atitudinais:  

- Reconhecer a aprendizagem como objetivo do processo de ensino; 
- Seguir o código de ética no ensino da categoria; 
- Valorizar e estabelecer um ambiente de aprendizado seguro; 
- Ser acessível aos residentes;  
- Estimular e acolher as expressões de curiosidade dos residentes; 
- Valorizar o conhecimento e as experiências profissionais que os residentes trazem; 
- Manter boa relação interpessoal entre os atores envolvidos no processo. 
  
2. Conhecimentos 

 - Conhecer e fazer uso de metodologias de ensino aprendizagem contemporâneas, baseadas na 
aprendizagem significativa, na problematização e na educação de adultos; 
- Conhecer e manter-se atualizado nos conteúdos e pesquisas (dados) referentes à disciplina objeto de 
sua prática profissional;  
- Conhecer os princípios e diretrizes de funcionamento do SUS, atenção básica e redes de atenção e 
gestão do SUS e os modos de atuação nesses locais;  
- Compreender a educação e o fazer pedagógico como objeto de reflexão e construção continuada.  

 
3. Habilidades  

- Ser reflexivo e aberto às criticas; 
- Promover o pensamento crítico e a autonomia; 
- Oferecer feedback; 
- Comunicar-se visando a aprendizagem significativa; 
- Comunicar com objetividade as expectativas de aprendizagem para cada etapa do processo; 
- Atuar de modo a construir uma comunidade de aprendizado e pesquisa; 
- Valorizar os residentes individualmente e as atividades desenvolvidas em duplas e/ou grupos; 
- Estabelecer contato com os residentes observando suas necessidades singulares e coletivas. 

 
II.    DO SERVIÇO  
 
A atividade de Preceptoria é o recurso pedagógico que estrutura o processo de ensino aprendizagem dos 
profissionais da residência em área profissional, que enfrentarão situações complexas e diversas na atenção 
à saúde da população junto a Unidade de Saúde da Família (USF). Dar respostas condizentes com os 
recursos disponíveis, com a rede de apoio às necessidades de saúde da população são alguns dos desafios 
que se impõem ao longo da formação dos residentes multiprofissionais. 

Neste contexto, caberá ao Preceptor apoiar e acompanhar o aprendizado do residente utilizando as 
situações reais das práticas profissionais, bem como, identificando e orientando as necessidades de 
aprendizado e os avanços de cada residente, sem deixar de observar os objetivos educacionais para cada 
etapa da formação de acordo com o Projeto Pedagógico do Programa de Residência.  



Além disso, os preceptores são responsáveis pelo acompanhamento permanente do território 
(cadastramento, diagnóstico, análise situacional e apoio à população para a atuação da saúde da família) e 
da unidade de saúde (sensibilização dos trabalhadores de nível médio e atividades de educação 
permanente) para recepção dos novos residentes. 

O preceptor deverá apoiar o desenvolvimento e a construção de processos de trabalho que fortalecem a APS 
com ênfase na Estratégia de Saúde da Família, em pelo menos três dimensões: 

1. Processo de Territorialização  

- Geografia do território, Dados sócio demográficos, Indicadores de saúde e doença, Instituições 
(educação, justiça, assistência etc.), Associações, grupos comunitários, controle social, Conselho Local 
de Saúde e etc.  

2. Dispositivos Gerenciais da USF 

- Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar, Planejamento das Ações de Saúde, Reuniões 
de Equipe, Educação Permanente, Docência na Saúde, Registro e análise das Informações em Saúde.  

3.  Dispositivos de Intervenção e cuidado  

 - Práticas Clínicas (individuais e compartilhadas), Interconsultas, Acolhimento, Matriciamento, Visitas 
domiciliarias, Atividades em Grupos, Oferta Programada etc., Rede de referência e apoio.  

Por fim, as atividades a serem desenvolvidas pelo preceptor compreendem práticas que contribuem para a 
valorização e qualificação do Sistema Único de Saúde.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO 
 

MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA – PRECEPTOR 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

 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;  

 Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação, bem como a 
manutenção dos dados atualizados;  

 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; 

 Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização 
dos dados disponíveis;  

 Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar a participação popular;  

 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 permitam a apropriação coletiva pelos mesmos do 
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando 
a co-responsabilidade;  

 Administrar, planejar, coordenar, apoiar, avaliar e executar atividades e ações de medicina no 
âmbito da Atenção Básica;  

 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;  

 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;  

 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, 
solicitar exames e prescrever medicações;  

 Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção 
básica, definidas no Pacto de Atenção à Saúde;  

 Fomentar a criação de grupos educativos e de promoção à saúde;  

 Realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências segundo fluxos e protocolos 
estabelecidos na unidade e no município;  

 Realizar ações educativas e visitas domiciliares segundo planejamento em equipe;  

 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade 
de saúde;  

 Participar de atividades de Educação Permanente;  

 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.  
  

ATUAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRECEPTORIA DA RESIDÊNCIA 

 Apoio pedagógico aos residentes em serviço e território durante o horário de funcionamento 
da saúde da família;  

 Participação em atividades pedagógicas com residentes e/ou outros mediadores 
pedagógicos, fora do horário administrativo (noite ou sábado); 

 Participação em atividades de formação em preceptoria e educação permanente fora do local 
de lotação, podendo acontecer no próprio município de Salvador, em Camaçari, Dias D´ávila 
ou em qualquer outro município da residência;  

 Participação de atividades pedagógicas EAD na plataforma virtual de aprendizagem da FESF;  
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 Realizar as atividades de gestão acadêmica dos residentes, tais como assinatura de 
frequências, avaliações, registros nos sistemas, registro de advertências e relatório de 
atividades.  

  

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:  

a) Ser egresso da 5ª Turma do Programa de Residência de Medicina de Família e 
Comunidade da FESF-SUS (Turma 2019-2021); 

b) Ter alcançado aproveitamento satisfatório no Programa de Residência em Medicina de 
Família e Comunidade da FESF-SUS. 

c) Ter disponibilidade de 40 horas semanais presencial no serviço de lotação para 
desenvolvimento de atividades de acordo com a agenda padrão de preceptoria 
estabelecida pela Coordenação do Programa, conforme item anterior deste (Descrição 
Sumária do Emprego) 

 

JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais  

SALÁRIO BÁSICO: R$ 5.916,29 (cinco mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e nove 

centavos) 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: acréscimo de até 50% (cinquenta por cento) desse valor, a 

título de GPQ – Gratificação de Produção e Qualidade (R$ 2.958,15)  

OUTROS ACRÉSCIMOS: 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a título de Adicional de 

Insalubridade (R$ 209,00). 

REMUNERAÇÃO PREVISTA: R$ 9.083,44 (nove mil, oitenta e três reais e quarenta e 
quatro centavos) 

BOLSA PRECEPTORIA : R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
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ANEXO IV 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Divulgação da Seleção Interna para os egressos da 5ª 
Turma de Residentes da FESF-SUS. 

20/01/2021 a 05/03/2021 

Envio do formulário de inscrição preenchido com os 
devidos documentos comprobatórios para o e-mail 
selecao@fesfsus.ba.gov.br 

Até 08/03/2021  

Divulgação do Resultado  Final 09/03/2021 

Convocação 09/03/2021 

*As datas aqui previstas poderão ser alteradas no caso de ocorrência de fato relevante. 
As alterações no cronograma serão divulgadas através do e-mail do candidato 

constante no cadastro da FESF-SUS. 
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