
 

Avenida Estados Unidos, nº 161, Edifício Suerdieck, 8º andar – Comércio | Salvador – Bahia | CEP 40.010-020 
Tel.: (71) 3417-3551 / 3417-3539 | www.fesfsus.ba.gov.br 

  

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

EDITAL Nº 01 DE 25 DE MAIO DE 2022. 

 

9ª SELEÇÃO INTERNA ENTRE OS TRABALHADORES DE CARREIRA ATIVOS E EM SUSPENSÃO CONTRATUAL PARA A FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA COMPOR AS EQUIPES DAS 

POLICLÍNICAS DE NARANDIBA E ESCADA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – BAHIA. 

 

A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-SUS, divulga entre os trabalhadores de carreira ativos e em suspensão contratual a realização do Processo de Seleção 

Interna para a função de ENFERMEIRO, com vistas à necessidade de compor as equipes das Policlínicas de Narandiba e Escada, no município de Salvador, através dos Contratos de Gestão 

Interna nº 001/2022 e 002/2022, respectivamente, celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB e a 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 trabalhadores de carreira ativos e em suspensão contratual para composição das equipes 

das Policlínicas de Narandiba e Escada, no município de Salvador, em atendimento aos Contratos de Gestão Interna nº 001/2022 e 002/2022, respectivamente, celebrado com a Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia – SESAB. 

1.2  O exercício da função se dará na POLICLÍNICA DE NARANDIBA, localizada na Avenida Edgar Santos, S/N - Narandiba ou na POLICLÍNICA DE ESCADA, localizada na 

Avenida Afrânio Peixoto, S/N – Escada. 

1.3 Os candidatos classificados poderão ser convocados para Policlínica de Narandiba ou para Policlínica de Escada de acordo com a necessidade do serviço. 

1.4 A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, mediante comprovação documental das informações prestadas no Formulário 

de Inscrição (Formulário do Google – Google Forms). 

1.5 O Processo de Seleção será constituído por duas etapas: 

• Etapa 1: analise currícular, exclusivamente através do preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (Formulário do google - Google Forms), disponibilizado no site da 

FESF-SUS (www.fesfsus.ba.gov.br), juntamente com o Edital desta Seleção, conforme modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital. 

• Etapa 2: envio dos documentos comprobatórios, através do e-mail específico para esta Seleção, desde que tenha preenchido o Formulário de Inscrição (Formulário do 

google - google forms). Ao enviar o e-mail, colocar no assunto nome completo do candidato. 

1.6 O link de acesso ao Formulário de Inscrição (Formulário do Google – Google Forms) está disponível no site da FESF-SUS, juntamente com o Edital desta Seleção. 

1.7 Na análise curricular serão consideradas e pontuadas apenas as informações prestadas no Formulário de Inscrição (Formulário do Google – Google Forms), o que possibilitará 

classificar os candidatos pelo número de pontos, conforme BAREMA (Anexo III). 

1.8 Será imediatamente eliminado do processo seletivo o candidato que não corresponder aos requisitos básicos obrigatórios. 

1.9 Requisitos básicos obrigatórios para a vaga de ENFERMEIRO: 

• Ser trabalhador concursado da FESF-SUS; 

• Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação - MEC; 

• Registro no Conselho de Classe da categoria; 

• Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital desta Seleção Interna. 

1.10 O total da pontuação da análise curricular será calculado conforme conjunto de itens do BAREMA (Anexo III). 

1.11 Será imediatamente eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver aproveitamento inferior a: 

• 40% (quarenta por cento) do total da pontuação do conjunto de itens do BAREMA para a vaga de Enfermeiro;  

 

1.12 Da análise documental: 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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a) Somente serão aceitos documentos que comprovem as informações prestadas no Formulário de Inscrição (Formulário do Google – Google Forms), contendo o 

período (com início e fim), o cargo específico deste Edital e/ou discriminação do serviço realizado com a descrição das atividades desenvolvidas; 

b) Será considerado como tempo de experiência profissional somente aquelas experiências comprovadamente relacionadas com a formação exigida neste Edital para o 

emprego ao qual está concorrendo; 

c) As atividades voluntárias e estágios não serão considerados como experiência profissional; 

d) 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) A carteira de trabalho digital somente será aceita com assinatura digital da DATAPREV e acompanhada de documento de  identificação oficial (RG, CNH, passaporte, 

certificado de dispensa da incorporação); 

f) Os itens do BAREMA referentes à Formação Complementar, somente serão considerados se estiverem concluídos; 

g) O período de Residência será considerado como experiência profissional. Mas, aceito apenas em 1 (um) item do BAREMA; 

h) Não serão consideradas experiências repetidas em mais de um item do Barema; 

i) Períodos de experiências profissionais concomitantes somente serão considerados/aceitos para itens diferentes do BAREMA. Para o mesmo item não serão 

considerados. 

j) Não serão aceitos documentos ilegíveis, inválidos, não identificáveis ou danificados; 

k) Não serão aceitas autodeclarações. 

1.13 Os títulos que não estiverem de acordo com os respectivos itens do BAREMA serão excluídos e, consequentemente, a pontuação do candidato será recalculada, através da Comissão 

de Seleção Simplificada para Contratação por Prazo Determinado que irá contabilizar todos os pontos obtidos e comprovados.  

 

1.14  Em caso de inserção de novos documentos, durante o período de inscrição do Processo Seletivo, será considerado o último e-mail encaminhado dentro do prazo determinado.  

1.15 Será garantido o acréscimo de 50 (cinquenta) pontos para os trabalhadores com contrato de trabalho suspenso, conforme previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 12 da 

Deliberação nº 82 de 25 de março de 2013: Parágrafo primeiro. No caso da hipótese referida no caput deste artigo, quando surgirem novas vagas no emprego, será garantida ao 

empregado com contrato de trabalho suspenso pontuação diferenciada na concorrência com os demais, nos termos dispostos pelo regulamento que trata do instituto da mobilidade. 

1.16 Para esta Seleção Interna está disponível: 

FUNÇÃO LOCAL VAGA(S) PcD** 

Enfermeiro 
Policlínica de Narandiba 04 + CR* - 

Policlínica de Escada 04 + CR* - 
CR* = Cadastro de reserva  

PcD** = Pessoa com deficiência 

 

1.17 O Formulário de Inscrição (Formulário do Google – Google Forms) preenchido e os respectivos documentos comprobatórios deverão ser encaminhados de forma digital (extensão 

PDF ou JPG) para o e-mail selecaointernapoliclinica@fesfsus.ba.gov.br, conforme cronograma (Anexo VI). 

1.18 Não serão analisados documentos que não tenham sido inseridos no Formulário de Inscrição (Formulário do Google – Google Forms). 

1.19 Os candidatos inscritos que não enviarem dentro do prazo de inscrição o e-mail com os documentos comprobatórios das informações inseridas no Formulário de Inscrição 

(experiência profissional e formação complementar), serão automaticamente eliminados do certame. 

1.20 Verificado o atingimento de pontuação máxima estabelecida para cada item do BAREMA, não será contabilizada informações que ul trapassem o limite máximo. 

1.21 Os títulos que não estiverem de acordo com os respectivos itens serão excluídos e, consequentemente, a pontuação do candidato será recalculada, exclusivamente, através do sistema 

eletrônico. 

1.22 Havendo empate na pontuação, terá precedência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tiver maior tempo de experiência comprovada no item 1 da Experiência Profissional; 

b) tiver idade mais elevada, considerando o Estatuto do Idoso em seu artigo 27. 

1.23 As atribuições do cargo e remuneração prevista estão dispostas no Anexo II deste Edital. 

mailto:selecaointernapoliclinica@fesfsus.ba.gov.br,
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1.24 É de inteira responsabilidade do trabalhador manter os seus dados cadastrais devidamente atualizados junto à FESF- SUS, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato os 

prejuízos advindos da não atualização destes dados, através do e-mail selecaointernapoliclinica@fesfsus.ba.gov.br 

1.25 O cronograma deste Edital está disposto no Anexo VI. 

1.26 Caberá interposição de recursos fundamentados junto à FESF-SUS, os quais deverão ser preenchidos em formulário próprio, conforme modelo do Anexo V deste Edital. O link de 

acesso ao Formulário de Recurso (Formulário do Google – Google Forms) está disponível no site da FESF-SUS (www.fesfsus.ba.gov.br), juntamente com o Edital desta Seleção. 

1.27 Será indeferida toda e qualquer inscrição efetuada em desacordo com as normas deste Edital.  

1.28 Ao efetivar sua inscrição, o candidato manifesta concordância com todas as regras deste Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital  e nas normas legais 

pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações, acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.29 A FESF-SUS não se responsabiliza por inscrições não recebidas por problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como fatores outros que  impossibilitem a transferência de dados pelos candidatos, na tentativa de realizar a inscrição. 

1.30 A interposição de recursos para a fase de avaliação de títulos deverá ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da divulgação do resultado após avaliação de 

títulos, através do e-mail selecaointernapoliclinica@fesfsus.ba.gov.br 

1.31 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo. 

1.32 O candidato deve ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente, intempestivo, desconforme aos parâmetros do critério de avaliação ou que desrespeite a 

Comissão de Seleção será preliminamente indeferido. 

1.33 Para fins deste Edital, será considerado recurso inconsistente aquele cujo objeto não diga respeito a presente Seleção Interna. 

1.34 A Comissão de Seleção da FESF-SUS constitui última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão por que não caberão recursos ou revisões adicionais. 

1.35 É dever do candidato acompanhar a divulgação das informações e Atos pertinentes a esta Seleção Interna através do site da FESF-SUS (www.fesfsus.ba.gov.br), não havendo qualquer 

responsabilidade desta Instituição por eventuais prejuízos decorrentes da não observância desta regra. 

1.36 Os prazos estabelecidos neste Edital (Anexo VI) deverão ser observados por todos os candidatos. 

1.37 O contrato de Gestão Direta celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e a FESF-SUS é por prazo detreminado, com duração de 06 (seis) meses, podendo ser 

prorrogável por atendimento à necessidae do Estado da Bahia. 

1.38 O prazo de validade do processo seletivo interno será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, uma única vez, a ser contado a partir da homologação do Resultado Final. 

1.39 As situações omissas e os casos fortuitos ou de força maior serão decididos pela Comissão de Seleção da FESF-SUS. 

 

Salvador/Ba, 25 de maio de 2022. 

 

 

Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP  

Comissão de Seleção 

 

mailto:selecao@fesfsus.ba.gov.br
http://www.fesfsus.ba.gov.br/


 

Avenida Estados Unidos, nº 161, Edifício Suerdieck, 8º andar – Comércio | Salvador – Bahia | CEP 40.010-020 
Tel.: (71) 3417-3551 / 3417-3539 | www.fesfsus.ba.gov.br  

ANEXO I 

DESCRITIVO DO SERVIÇO DAS POLICLÍNICAS DE NARANDIBA E DE ESCADA 

  

 

A POLICLÍNICA DE NARANDIBA E A POLICLÍNICA DE ESCADA são unidades ambulatoriais, localizadas, na Avenida Edgar Santos, S/N – 

Narandiba e localizada na Avenida Afrânio Peixoto, S/N – Escada – Salvador/Bahia, respectivamente, estruturadas com perfil de Ambulatório de 

Especialidades para a oferta de consultas médicas e procedimentos diagnósticos de média complexidade, objetivando a avaliação pré-operatória de 

usuários cadastrados no Sistema Lista Única da SESAB para cirurgias eletivas, a serem realizadas em unidades hospitalares da rede própria estadual, 

programadas para desenvolverem um trabalho assistencial com oferta de serviços 100% SUS, com acesso exclusivo Sistema Lista Única da SESAB. 

Como ponto de atenção intermediário, com a atribuição de triar e preparar os usuários para procedimentos cirúrgicos, serão necessárias suas 

integrações com as Unidades Hospitalares que realizarão estes procedimentos para alinhamento de protocolos assistenciais. Da mesma forma, será 

responsável pelo agendamento dos procedimentos junto às unidades executoras. 
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ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO, REQUISITOS BÁSICOS OBRIGATÓRIOS PARA INGRESSO E REMUNERAÇÃO PREVISTA 

 

ENFERMEIRO: 

- Administrar, planejar, coordenar, apoiar, avaliar e executar atividades e ações de enfermagem no âmbito da Unidade de Saúde; 

- Promover medidas de biossegurança, prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e participar dos programas de controle de infecção hospitalar; 

- Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos pacientes; 

- Executar atividades relacionadas aos processos e protocolos técnicos da unidade; 

- Registrar no prontuário do paciente os registros de enfermagem, conforme o guia de recomendações, aprovado pela Resolução COFEN nº 0514/2016; 

- Elaborar e monitorar relatórios e indicadores; 

- Planejar os cuidados de enfermagem dos pacientes sob sua responsabilidade, por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE; 

- Realizar a previsão e provisão de materiais, medicamentos e equipamentos; 

- Assegurar transporte e cuidados adequados de pacientes para exames, centro cirúrgico, centro obstétrico e outras unidades e/ou serviços; 

- Atender as famílias dos pacientes, orientando sobre o tratamento dispensado, bem como esclarecendo suas dúvidas; 

- Desenvolver atividades respeitando os princípios da Política Nacional de Humanização – PNH e do Programa Nacional de Segurança do Paciente - PNSP; 

- Apoiar na disseminação das informações para garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação entre os pontos de atenção, considerando 

a Rede de Atenção à Saúde e os recursos comunitários disponíveis; 

- Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade Hospitalar, observadas as disposições legais da profissão; 

- Zelar pela confidencialidade das informações, bem como pela preservação e guarda dos equipamentos utilizados, mantendo o local de trabalho limpo e arrumado; 

- Apoiar a construção de materiais educativos para implementação da educação em saúde; 

- Participar de reuniões em equipes multidisciplinares para discussão e manejo de casos clínicos; 

- Zelar pelo patrimônio público, segurança, conservação de equipamentos e documentos peculiares ao trabalho; 

- Planejar, desenvolver e colaborar para a educação permanente promovendo o aperfeiçoamento da equipe de trabalho; 

- Cumprir o Código de Ética e Resoluções do Conselho; 

- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme previsto no Conselho de Classe; 

- Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar. 

 

REQUISITOS BÁSICOS OBRIGATÓRIOS PARA INGRESSO: 

- Ser trabalhador concursado da FESF-SUS; 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação - 

MEC; 

- Registro no Conselho de Classe da categoria; 

- Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital desta Seleção Interna. 

 

REMUNERAÇÃO PREVISTA: 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira a sexta-feira. 

Salário básico: R$ 2.963,34 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos). 

Adicional de insalubridade: R$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). 

Outros acréscimos: acréscimo de até 26,5% (vinte e seis e meio por cento) sobre o salário básico R$ 785,29 (seisssentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos). 

Remuneração mensal prevista: R$ 3.991,03 (três mil, novecentos e noventa e um reais e três centavos). 
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ANEXO III 

BAREMA – ANÁLISE CURRICULAR 

 

 

ENFERMEIRO  

ITEM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL* VALOR VALOR MÁXIMO 

01 
Experiência comprovada, como Enfermeiro Assistencial, em Policlínicas e/ou Serviços de 

Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT. 

20  

pontos/ 365 dias 
60 

02 
Experiência comprovada, como Enfermeiro Assistencial, em Centro Cirúrgico e/ou CME e/ou 

Núcleo de Segurança do Paciente e/ou Acolhimento. 

10  

pontos/ 365 dias 
20 

03 Experiência comprovada, como Enfermeiro, em Gestão de Serviços de Saúde. 
05  

pontos/ 365 dias 
10 

04 Experiência comprovada em Saúde da Mulher (coleta de exame citopatológico).  
02  

pontos/ 365 dias 
06 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 96 

ITEM FORMAÇÃO COMPLEMENTAR VALOR VALOR MÁXIMO 

01 
Especialização em Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT, com carga horária 

mínima de 360 horas. 04 04 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 04 

PONTUAÇÃO TOTAL DO BAREMA - 100 PONTOS 

      * A pontuação será contabilizada por dia. 

 

OBS.: Não serão consideradas experiências repetidas em mais de um item do Barema. 
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ANEXO IV 

MODELO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
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OBS.: O link de acesso ao Formulário de Inscrição (Formulário do Google – Google Forms) está disponível no site da FESF-SUS(www.fesfsus.ba.gov.br), juntamente com o Edital 
desta Seleção. 
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ANEXO V 

MODELO FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: O link de acesso ao Formulário de Recurso (Formulário do Google – Google Forms) está disponível no site da FESF-SUS(www.fesfsus.ba.gov.br), juntamente com o Edital 
desta Seleção. 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Divulgação da Seleção Interna para os trabalhadores de carreira                                    ativos e em suspensão 

contratual. 
25/05/2022 

Realização da inscrição e envio dos respectivos documentos comprobatórios para o e-

mail selecaointernapoliclinica@fesfsus.ba.gov.br 

A partir da 12h do dia 25/05/2022 até as 

23h:59min do dia 27/05/2022 

Divulgação do Resultado após avaliação de títulos. 30/05/2022 

Prazo para interposição de recurso. 
Até 24 horas após a publicação do resultado 

após avaliação de títulos. 

Divulgação do Resultado Final e homologação. 31/05/2022 

*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. 

 

mailto:selecao@fesfsus.ba.gov.br

