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FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍL IA  

EDITAL  N.º 04 DE 03 DE SETEMBRO  DE 2021. 

 
RETIF ICAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 

 

9º PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO DE CIRURGIÃO DENTISTA – ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA PARA COMPOR A EQUIPE DE PRECEPTORIA DOS PROGRAMAS 

INTEGRADOS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA FESF-SUS. 

 
O Di retor Geral da Fun daçã o Estatal Saú de da Fa míli a – FESF-SUS, no uso de suas  atri buições  

estatutárias torna pública e RESOLVE: 

Art. 1º RE TIFICA R o cron ogra ma pu bli cado no Edi tal nº 01 de 23 de agosto de 20 21 (ANEX O VII), 
referente à P ublicação do resultado final, após a avaliaç ão de títulos: 

 
CR O N O G R A M A P RE V IS T O  

EVE NTO  DA T A P RE V IS T A*  

Divulgação do Edital de abertura das inscrições no site institucional da 

FE SF-S US. 
23/08/2021 

Iníc io e t érmino  das insc riç ões via int ernet.  
A parti r das 16h do dia 23 de agost o de 2021 at é as 

16h do dia  26 de  agost o de  2021.  

Publicação do resultado provisório e conv ocaç ão para envi o dos  

doc umentos c omprobatórios.  
Dia 26/08/ 2021.  

Período para encaminhamento dos documentos comprobatórios para o 
e-mail dentistaesfpreceptor@fesfsus.ba.gov.br 

A part ir da  publi c aç ão do  At o A dministrati v o do d ia 

dia 26/ 08/ 2021 at é as 23h: 59min do dia 30/ 08/ 2021.  

P ublicação d o res ultado  f ina l, após  a  ava liação de  t ítulos .  Dia  03 /09 /2021 . 

P raz o pa ra int erpos iç ão de rec urs os.  
At é 24h após a publ ic aç ão do res ult ado f inal. 

(considerar dias úteis) 

Et apa de A va liaç ões po r c om pet ências. A def ini r.  

Resultado do julgamento dos recursos, divulgação do resultado final da 

sel eç ão e homol ogaç ão.  
A def ini r.  

 

*As datas aqui previstas poderão ser alteradas no caso de ocorrência de fato relevante. As alterações no cronograma serão divulgadas através do 
site www.fesfsus.ba.gov.br. 

 

 

Art. 2º Este Edi tal  entra em vigor na data de sua publicação no site da FESF-SUS. 

 
 

Salvador/BA, 03 de s et e mb r o de 2021. 

 

Ricardo Luiz Dias Mendonça 

Diretor  Geral | FESF-SUS 
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