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FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

EDITAL Nº 01 DE 01 DE JUNHO DE 2022. 

 

10ª SELEÇÃO INTERNA ENTRE OS TRABALHADORES DE CARREIRA ATIVOS E EM SUSPENSÃO CONTRATUAL 

PARA A FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA - PRECEPTOR, PARA RECOMPOR A EQUIPE DE 

PRECEPTORIA DOS PROGRAMAS INTEGRADOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E DE 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DA FESF-SUS.  

 

 
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 Saúde da Família - 

Preceptor, com vistas à necessidade de recompor a equipe de Preceptoria dos Programas Integrados de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e de Medicina de Família e Comunidade da FESF-SUS, através do Convênio nº 

001/2020 celebrado com a Prefeitura de Salvador através da Secretaria da Saúde, 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 a vaga de Enfermeiro Saúde da Família - Preceptor, recompor a equipe de 

Preceptoria dos Programas Integrados de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e de Medicina de Família e 

Comunidade da FESF-SUS, através do Convênio nº 001/2020 celebrado com a Prefeitura de Salvador através da 

Secretaria da Saúde, mediante os termos e condições deste Edital. 

1.2 O exercício da função se dará no âmbito do município de Salvador do Estado da Bahia, podendo realizar 

atividades em locais onde desempenham as atividades pedagógicas da Residência.  

1.3 Os candidatos que ficarem no cadastro de reserva poderão atuar no município Salvador ou em outros 

municípios onde o Programa esteja inserido. 

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 – Etapa 01 e de avaliação 

por competências – Etapa 03, caráter classificatório e eliminatório. 

1.5 Na análise curricular serão consideradas e pontuadas apenas as informações prestadas no Formulário de Inscrição, o 

que possibilitará classificar os candidatos pelo número de pontos, conforme BAREMAS (Anexo III). 

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

obrigatórios. 

1.6.1 Pré-requisitos obrigatórios para a vaga de ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA – PRECEPTOR: 

 Ser trabalhador concursado da FESF-SUS; 

 Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Enfermagem, por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 Mínimo de 01 (um) ano de experiência comprovada na área de Saúde da Família e Comunidade; 

 Mínimo de uma especialização na área de saúde; 

 Registro no Conselho Profissional de Enfermagem do estado da Bahia; 

 Disponibilidade de 40 horas semanais para desenvolvimento de atividades de acordo com a agenda padrão de 

Preceptoria estabelecida pela Coordenação do Programa, conforme ANEXO II (descrição sumária do emprego); 

 Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos neste Edital de Seleção Interna. 

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

1.8 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação alcançada. 
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1.9 Etapas para classificação: 

 Etapa 01 - 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 (Anexo III) para a vaga de 

Enfermeiro Saúde da Família – Preceptor. 

 Etapa 02 - Os candidatos classificados deverão enviar por e-mail enfermeiropreceptor22@fesfsus.ba.gov.br a 

documentação comprobatória das experiências profissionais e títulos das formações complementares informada no 

Formulário de Inscrição, de caráter classificatório e eliminatório, conforme cronograma do Anexo VII, sob pena de 

eliminação do certame.   

 Etapa 03 - Os candidatos classificados que, após a avaliação de títulos, permanecerem com a pontuação mínima 

necessária, considerando o percentual de corte, serão submetidos à avaliação por competências de caráter 

classificatório:  

1.10 Da análise documental: 

a) Somente serão aceitos documentos que comprovem as informações prestadas no Formulário de Inscrição, 

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 em que está concorrendo; 

c) Períodos de experiências profissionais concomitantes somente serão considerados/aceitos para itens diferentes 

do BAREMA. Para o mesmo item, não serão considerados; 

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

e) 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; 

f) 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);  

g) Os itens do BAREMA referentes à Formação Complementar, somente serão considerados se estiverem 

concluídos; 

h) O período de Residência poderá ser considerado como experiência profissional ou como item de formação 

complementar. Logo, o certificado da Residência não poderá ser considerado para dois itens do BAREMA; 

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

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

k) Não serão aceitas autodeclarações. 

1.11 Será garantido o acréscimo de 10 (dez) pontos para os trabalhadores com contrato de trabalho suspenso, 

conforme previsto na 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. 

1.12 Para esta Seleção Interna está disponível: 

FUNÇÃO 
VAGA 

SALVADOR PcD** 

Enfermeiro Saúde da Família - Preceptor 01 + CR* --- 

* CR = cadastro de reserva 
** PcD = pessoa com deficiência 

1.13 O Formulário de Inscrição preenchido e os respectivos documentos comprobatórios deverão ser 

encaminhados de forma digital (extensão PDF ou JPG) para o e-mail enfermeiropreceptor22@fesfsus.ba.gov.br, 

conforme cronograma (Anexo VII). 

1.14 Não serão analisados documentos que não tenham sido inseridos no Formulário de Inscrição. 
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1.15 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. 

1.16 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. 

1.17 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. 

1.18 O candidato convocado deverá assumir, para além das responsabilidades assistenciais previstas para 

Enfermeiro Saúde da Família - Preceptor, atribuições de preceptoria de residentes dos Programas Integrados de 

Residências em Saúde da Família da FESF-SUS. Estas atribuições de preceptoria envolvem o acompanhamento dos 

residentes em seus campos de prática, bem como o acompanhamento e desenvolvimento de atividades pedagógicas 

presenciais e não presenciais, fora do horário administrativo, que podem ocorrer no próprio município de lotação , Salvador ou 

nos municípios que o Programa está inserido. Para tanto, deverá assinar Termo de Adesão e Compromisso à atividade de 

Preceptoria dos Programas Integrados de Residência em Saúde da Família da FESF-SUS, declarando disponibilidade para 

desenvolver tais atividades, conforme agenda especificada, mediante pagamento de Bolsa de Ensino e Pesquisa adicional.  

1.19 O Termo de Concessão de Bolsa, celebrado entre a FESF-SUS e o Bolsista terá prazo determinado, e será assinado 

pelo representante da Fundação Estatal Saúde da Família e o Bolsista, onde não haverá incidência tributária, nem 

recolhimento previdenciário e de FGTS. 

1.20 É vedada a concessão de bolsa as profissionais em exercício de função gratificada e/ou cargo comissionado na FESF-

SUS ou em demais instituições. 

1.21 É vedada a concessão de bolsa à pessoa sem vínculo de trabalho formal, ativo ou inativo, ou vínculo com programa de 

graduação ou pós-graduação, à exceção daquelas bolsas na modalidade Estudante. 

1.22 Para fins de concessão de bolsa será observada a Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS nº 100, da reunião 

extraordinária de nº 13, de 03 de novembro de 2014. 

1.23 Os candidatos convocados que não comparecerem para a Etapa 03 - avaliação por competências - serão, 

automaticamente, eliminados do certame. Esta Etapa tem caráter classificatório e eliminatório. 

1.24 A avaliação por competências se dará através de atividades em grupo e/ou individual, onde serão analisadas e 

pontuadas as competências necessárias para ocupação da vaga de forma objetiva. 

1.25 A Etapa 01 (análise curricular) possui pontuação total de 100 pontos. A Etapa 02 (avaliação por competências) tem 

pontuação máxima de 50 pontos. 

1.26 As atribuições dos cargos e remuneração estão dispostas no Anexo II deste Edital. 

1.27 É de inteira responsabilidade do trabalhador manter 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 

nugep@fesfsus.ba.gov.br 

1.28 Caberá interposição de recursos fundamentados junto à FESF-SUS, os quais deverão ser preenchidos em formulário 

próprio, conforme modelo do Anexo V deste Edital. 

1.29 A interposição de recursos para a fase de avaliação de títulos deverá ser encaminhada no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, a ser contatado a partir da publicação do resultado após avaliação de títulos, em formulário próprio para o e-mail 

citado no subitem 1.13 deste Edital. 

1.30 A interposição de recursos para a fase de avaliação por competências deverá ser encaminhada no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, a ser contatado a partir da publicação do resultado após avaliação de competências, em formulário 

próprio para o e-mail citado no subitem 1.13 deste Edital. 

1.31 Recurso interposto em desconformidade com este Edital não será analisado. 
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1.32 O prazo para interposição do recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

1.33 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo. 

1.34 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 do Processo Seletivo será preliminarmente indeferido.  

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

Pública Simplificada. 

1.36 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. 

1.37 Enquanto estiver declarada a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) a FESF-SUS 

analisará, individualmente, as condições apresentadas por candidatos aprovados que exijam adaptações para a 

execução das atividades previstas neste Edital.  

1.38 O cronograma deste Edital está disposto no Anexo VII. 

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

1.40 O prazo de validade do processo seletivo interno será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, uma única vez, a ser 

contado a partir da homologação do Resultado Final. 

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

 

 

Salvador/Ba, 01 de junho de 2022. 

 

  

Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP 

Comissão de Seleção
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ANEXO I 

DESCRITIVO DO SERVIÇO 

 
I. OBJETO. 

O objeto deste Edital é selecionar trabalhadores de carreira ativos e em suspensão contratual que possam atuar desenvolvendo 

atividades de Preceptoria nos Programas Integrados de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e de Medicina de 

Família e Comunidade da FESF-SUS, que se desenvolvem em Unidades de Saúde da Família e seus territórios nos quais os 

profissionais serão lotados. As principais competências esperadas para estes profissionais são:  

Atitudinais: 

 Comprometer-se ético-político e assistencialmente com o cuidado na Atenção Primária do SUS; 

 Atuar de forma interprofissional, compreendendo o seu papel, o papel dos demais trabalhadores e da necessidade de 

trabalhar interprofissionalmente; 

 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. 

Conhecimentos: 

 Dominar 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; 

 Conhecer e dominar as práticas da sua categoria profissional na Atenção Primária e o trabalho em equipe;  

 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; 

   Compreender a educação e o fazer pedagógico como objeto de reflexão e construção continuada. 

Habilidades: 

 Ser reflexivo e aberto às críticas; 

 Promover o pensamento crítico e a autonomia; 

 Oferecer feedback; 

 Comunicar-se visando à aprendizagem significativa e a transparência nas relações de trabalho; 

 Comunicar com objetividade as expectativas de aprendizagem e trabalho 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 do profissional assistente com a função de preceptoria é colocar-se como recurso pedagógico estruturante do 

processo de ensino aprendizagem dos profissionais da residência em área profissional e médica. Além de realizar as  atividades 

assistenciais e de gestão inerentes à sua profissão no contexto da Estratégia da Saúde da Família, na função de preceptoria 

enfrentarão situações complexas e diversas na atenção à saúde da população junto aos Residentes. 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 Profissional Preceptor assistir à população, apoiar nas atividades de organização do serviço e 

articulação de rede, bem como apoiar e acompanhar o aprendizado do residente utilizando as situações reais das práticas 
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profissionais, bem como, identificar e orientar 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, 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, 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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ANEXO II  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO 

 

 
ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA – PRECEPTOR 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

 Avaliar, em conjunto com a FESF e ou Equipes de Atenção Domiciliar, 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; 

 Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 

importância local; 

 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 domiciliares 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 enfermagem no âmbito da Atenção 

Básica;  

 Realizar captação e admissão de usuários elegíveis dentro das unidades dos Hospitais da rede própria para o Serviço 

de Internação Domiciliar; 

 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; 

 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 de enfermagem, solicitar exames 

complementares, prescrever medicações e realizar pequenos procedimentos em domicílio inerentes à prática 

profissional do enfermeiro (sondagem vesical, nasoenteral, realização de curativos com coberturas industrializadas, 

punção de acesso venoso periférico, retirada de pontos cirúrgicos etc.);  

 Garantir a continuidade da atenção ao paciente em intercorrência, até que o mesmo seja encaminhado para unidade 

de internação, através do atendimento pré-hospitalar, caso esteja em visita domiciliar nesse momento;  

 Supervisionar atividades desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem; 

  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 a capacitação do cuidador que assiste o usuário em tratamento no domicílio; 

 Realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências segundo fluxos e protocolos estabelecidos na unidade e 

no município; 

 Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

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

 Realizar ações educativas e visitas domiciliares segundo planejamento em equipe; 

 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
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ATUAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRECEPTORIA DA RESIDÊNCIA: 

 Realizar apoio pedagógico aos residentes em serviço e território durante o horário de funcionamento da saúde da 

família;  

 Participar de atividades pedagógicas com residentes e/ou outros mediadores pedagógicos, fora do horário 

administrativo (noite ou sábado); 

 Participar de atividades de formação em preceptoria e educação permanente fora do local de lotação, podendo 

acontecer no próprio município de Salvador ou em qualquer outro município da residência;  

 Participar de atividades pedagógicas EaD na plataforma virtual de aprendizagem da FESF-SUS;  

 Realizar as atividades de gestão acadêmica dos residentes, tais como assinatura de frequências, avaliações, registros 

nos sistemas, registro de advertências e relatório de atividades.  

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 

 Ser trabalhador concursado da FESF-SUS; 

 Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Enfermagem, por instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação; 

 Mínimo de 01 (um) ano de experiência comprovada na área de Saúde da Família e Comunidade; 

 Mínimo de uma especialização na área de saúde; 

 Registro no Conselho Profissional de Enfermagem do estado da Bahia; 

 Disponibilidade de horas semanais para desenvolvimento de atividades de acordo com a agenda padrão de Preceptoria 

estabelecida pela Coordenação do Programa, conforme ANEXO II (Descrição Sumária do Emprego); 

 Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos neste Edital de Seleção Interna. 

 

JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais. 

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

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: acréscimo de até 26,5% (vinte e seis e meio por cento) do salário básico, a título de GPQ – 
Gratificação de Produção e Qualidade (R$ 785,29). 

OUTROS ACRÉSCIMOS: 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a título de Adicional de Insalubridade - R$ 242,40 (duzentos e 
quarenta e dois reias e quarenta centavos). 

REMUNERAÇÃO PREVISTA: R$ 3.991,03 (três mil, novecentos e noventa e um reais e três centavos). 

BOLSA PRECEPTORIA: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). 
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ANEXO III 

BAREMA 

 

ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA – PRECEPTOR  

Percentual de corte: 40% (quarenta por cento) do total da pontuação do conjunto de itens do BAREMA. 
 

ITEM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL* VALOR* 
VALOR 

MÁXIMO 

01 
Experiência comprovada, como Enfermeiro, na assistência em Equipe de Saúde 
da Família. 

09 pontos/ano 18 

02 
Experiência comprovada como Preceptor/Tutor em serviço na Estratégia de Saúde 
da Família. 

06 pontos/ano 12 

03 
Experiência comprovada na gestão da Atenção Básica (coordenador, apoiador 
institucional, diretor, supervisor). 

04 pontos/ano 08 

04 
Experiência comprovada de docência na graduação e/ou pós-graduação na área 
de saúde. 

03 pontos/ano 06 

05 
Experiência comprovada, como Enfermeiro, na assistência em outros níveis de 
atenção e/ou serviços do SUS. 

02 pontos/ano 06 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 50 

ITEM FORMAÇÃO COMPLEMENTAR VALOR 
VALOR  

 MÁXIMO 

01 
Residência em Saúde da Família e Comunidade ou Saúde Coletiva ou Saúde 
Pública. 

20 20 

02 
Doutorado em Saúde da Família ou Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Gestão 
em Planejamento em Saúde ou Epidemiologia. 

07 07 

03 
Mestrado em Saúde da Família ou Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou 
Preceptoria para o SUS ou Gestão em Planejamento em Saúde ou Epidemiologia. 

05 05 

04 
Especialização em Saúde da Família e/ou Saúde Coletiva e/ou Saúde Pública 
e/ou Preceptoria para o SUS e/ou Gestão em Saúde e/ou Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS) com carga horária mínima de 360 horas. 

03 06 

05 
Capacitação, atualização ou aperfeiçoamento em Processos Pedagógicos e/ou 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e/ou na área de Saúde 
Coletiva com carga horária mínima de 20 horas. 

02 06 

06 
Orientação de TCC em graduação e/ou especialização e/ou mestrado e/ou 
experiência como pesquisador no SUS. 

02 Ponto por 
TCC/Pesquisa 

06 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 50 

VALOR TOTAL 100 

* o cálculo dos itens da experiência profissional é realizado por dia. 
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 
SELEÇÃO INTERNA ENTRE OS TRABALHADORES DE CARREIRA ATIVOS E EM SUSPENSÃO CONTRATUAL PARA A 
FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA – PRECEPTOR PARA RECOMPOR A EQUIPE DE PRECEPTORIA DOS 
PROGRAMAS INTEGRADOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E DE MEDICINA DE 
FAMÍLIA E COMUNIDADE DA FESF-SUS. 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA - PRECEPTOR 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  
Última lotação na FESF-SUS: 
Município que reside atualmente: 
E-mail: 
Celular:  
Tel.: 

FORMAÇÃO 
Instituição/ local:  
Ano de conclusão: 
 

Percentual de corte: 40% (quarenta por cento) do total de pontos do BAREMA. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, na assistência em Equipe de Saúde da 
Família. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, na assistência em Equipe de Saúde da 
Família. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada como Preceptor/Tutor em serviço na Estratégia de Saúde 
da Família. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada como Preceptor/Tutor em serviço na Estratégia de Saúde 
da Família. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão da Atenção Básica (coordenador, apoiador 
institucional, diretor, supervisor). 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão da Atenção Básica (coordenador, apoiador 
institucional, diretor, supervisor). 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
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(Item 04 – BAREMA) – Experiência comprovada de docência na graduação e/ou pós-graduação na área de 
saúde. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 04 – BAREMA) - Experiência comprovada de docência na graduação e/ou pós-graduação na área de 
saúde. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 05 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, na assistência em outros níveis de 
atenção e/ou serviços do SUS. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 05 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, na assistência em outros níveis de 
atenção e/ou serviços do SUS. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
(Item 05 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, na assistência em outros níveis de 
atenção e/ou serviços do SUS. 
Instituição/ local:  
Período: 
Função/cargo: 
 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
(Item 01 – BAREMA) - Residência em Saúde da Família e Comunidade ou Saúde Coletiva ou Saúde 
Pública. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 02 – BAREMA) - Doutorado em Saúde da Família ou Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Gestão em 
Planejamento em Saúde ou Epidemiologia. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 03 – BAREMA) - Mestrado em Saúde da Família ou Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Preceptoria 
para o SUS ou Gestão em Planejamento em Saúde ou Epidemiologia. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 04 – BAREMA) - Especialização em Saúde da Família ou Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou 
Preceptoria para o SUS ou Gestão em Saúde ou Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) 
com carga horária mínima de 360 horas. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 04 – BAREMA) - Especialização em Saúde da Família e/ou Saúde Coletiva e/ou Saúde Pública e/ou 
Preceptoria para o SUS e/ou Gestão em Saúde ou Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 
(PICS) com carga horária mínima de 360 horas. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 05 – BAREMA) - Capacitação, atualização ou aperfeiçoamento em Processos Pedagógicos e/ou 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e/ou na área de Saúde Coletiva com carga 
horária mínima de 20 horas. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 05 – BAREMA) - Capacitação, atualização ou aperfeiçoamento em Processos Pedagógicos e/ou 
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Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e/ou na área de Saúde Coletiva com carga 
horária mínima de 20 horas. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 05 – BAREMA) - Capacitação, atualização ou aperfeiçoamento em Processos Pedagógicos e/ou 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e/ou na área de Saúde Coletiva com carga 
horária mínima de 20 horas. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 06 – BAREMA) - Orientação de TCC em graduação e/ou especialização e/ou mestrado e/ou 
experiência como pesquisador no SUS. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 06 – BAREMA) - Orientação de TCC em graduação e/ou especialização e/ou mestrado e/ou 
experiência como pesquisador no SUS. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
(Item 06 – BAREMA) - Orientação de TCC em graduação e/ou especialização e/ou mestrado e/ou 
experiência como pesquisador no SUS. 
Instituição/ local:  
Nome do curso: 
Ano de conclusão: 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

TÍTULO DA SELEÇÃO INTERNA: 

FUNÇÃO A QUAL ESTÁ CONCORRENDO: 

CANDIDATO(A) (Nome completo) 

PONTUAÇÃO: 

DATA DO RECURSO: 

RAZÃO(ES) DO RECURSO: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TELEFONE(S) DE CONTATO: 

 

E-MAIL: 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA 
 

CONCEDENTE: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA FESF-SUS, Fundação Pública com 
sede na capital do estado da Bahia, na Av. Estados Unidos, nº 161 - 8º andar - Comércio, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 11.020.634/0001-22, neste ato representada pelo seu Diretor Geral por Ricardo Luiz 
Dias Mendonça, brasileiro, CONCEDENTE, usando das atribuições que lhe confere a Deliberação do 
Conselho Curador FESF nº 100, da reunião ordinária de n.° 52, de 03 de novembro de 2014, Regulamento 
de Concessão de Bolsas, no capitulo I, Art. 5º -, defere sobre a bolsa, especificada no presente termo, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
   

PROJETO: 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLA E MEDICINA DE FAMÍLIA 
E COMUNIDADE DA FESF-SUS – PROJETO 001/2015 

TIPO DE BENEFICIÁRIO: 

[  ] Estudante/Residente [    ] Preceptor [   ] Apoiador Pedag./Adm. [    ] Coordenador Pedag./Projeto 

NOME DO 

BOLSISTA: 
 

NACIONALIDA

DE: 
 

ESTADO 

CIVIL: 
 PROFISSÃO:  

DOC. 

IDENTIDADE: 
 

ÓRGÃO/UF 

EMISSOR: 
 CPF:  

DATA DE 

NASCIMENTO: 
 

TELEFONE/ 

CELULAR: 
 E-MAIL:  

NOME DA 

MÃE: 
 

ENDEREÇO:  BAIRRO:  

CEP:  
CIDADE/UF

: 
 

COMPLEMEN

TO: 
 

BANCO:  AGÊNCIA:  CC:  

VALOR E DURAÇÃO DA BOLSA: 

[    ] ESTUDANTE PRAZO: 24 MESES 
[   ] 

PRECEPTOR/APOIADOR 
PRAZO: 24 MESES 

VALOR: R$  VALOR: R$  

Cláusula Primeira - DA FINALIDADE  

As bolsas devem ser concedidas para atender projetos de ensino, pesquisa e atividades de 

desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, de informação e de gestão, nas áreas de educação, 

saúde e afins, e que qualquer outra finalidade para concessão de bolsas contraria sua natureza jurídica e 

lhes retira a característica específica de atividade de fomento. 

  

Cláusula Segunda – DA RESPONSABILIDADE  

O BENEFICIÁRIO se responsabiliza pela veracidade e integridade das informações ora registradas 

e declara que tem disponibilidade para atuar no projeto, bem como conhecimento do inteiro teor do mesmo 

e das normas legais relativas à remuneração e das disposições constantes no Regulamento para 

Concessão de Bolsas da FESF-SUS, Deliberação do Conselho Curador FESF nº 100, da reunião ordinária 

de n.° 50, de 23 de maio de 2014.  
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Parágrafo único: O beneficiário que praticar qualquer transgressão ao que está previsto nesta 

Cláusula sujeitar-se às penalidades previstas nas normas da legislação vigente. 

  

Cláusula Terceira – DOS PRODUTOS  

Os bolsistas deverão elaborar e encaminhar os produtos à FESF-SUS, por meio do gerente do 

projeto, nos prazos, fluxo e datas previstos no cronograma do projeto. O recebimento da bolsa fica 

condicionado à entrega dos Produtos e frequência, conforme previsto ao Projeto que esteja vinculado. 

  

Cláusula Quarta - DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE  

A propriedade intelectual sobre os resultados do programa ou projeto a que o beneficiário da bolsa 

estiver ligado, obedecerá às normas vigentes na instituição e a legislação que regulamenta a matéria. 

Parágrafo primeiro: No decorrer do período de recebimento da bolsa, e nos 02 (dois) anos após 

seu término, o bolsista não revelará quaisquer informações confidenciais ou particulares do projeto 

sem o consentimento prévio e escrito da instituição responsável pelo projeto, através do seu 

Gerente. 

Parágrafo segundo: Permitida a divulgação das informações, por escrito, através do Gerente do 

projeto, o autor deverá fazer expressa referência às instituições envolvidas, destacando a 

participação da FESF-SUS e fornecendo-lhe exemplares da obra publicada. 

  

Cláusula Quinta - DO CANCELAMENTO  

O cancelamento da Bolsa será formalizado por meio do Termo de Cancelamento de Bolsa firmado 

entre o bolsista e a FESF-SUS (Anexo I), fundamentado a partir das hipóteses previstas nos artigos 15 e 16 

da Deliberação do Conselho Curador FESF nº 100, da reunião ordinária de n.° 50, de 23 de maio de 2014.  

Parágrafo primeiro: Será cancelada a concessão de bolsa a profissionais que venham exercer 

função gratificada e/ou cargo comissionado da FESF-SUS e demais instituições. 

Parágrafo segundo: O cancelamento da bolsa será formalizado por meio da assinatura do Termo 

de Cancelamento da Bolsa firmado entre o bolsista e a FESF. 

 

Cláusula Sexta - DAS RESTRIÇÕES  

Fica expressamente vedada a realização das atividades vinculadas à bolsa, por parte dos 

empregados da FESF, no período de cumprimento da sua carga horária de trabalho. 

   

Cláusula Sétima - DA VINCULAÇÃO  

A concessão de bolsas a servidores e não servidores da instituição ou de qualquer outra, não cria 

vínculo empregatício de qualquer natureza. 

  

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES  

O BENEFICIÁRIO se obriga a comprovar e manter durante todo o período do projeto que está 

vinculado, as condições necessárias à percepção da bolsa de acordo com o mesmo. 

Parágrafo único: é de responsabilidade do BENEFICIÁRIO a contratação e pagamento do seguro 

de vida e de acidentes pessoais durante toda vigência de recebimento da bolsa, sendo este 

obrigatório.  
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Cláusula Nona - DO FORO  

Fica eleito o foro da cidade de Salvador para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente 

Termo. E por estarem justas e acordadas as partes juntamente com duas testemunhas do presente termo 

assinando duas vias de igual forma e teor. 

   

Salvador,        de                 de              . 

 
 

_____________________________   
Beneficiário       
 
_____________________________________ 
Gerente do Projeto 
 
_____________________________________ 
Patrocinador do Projeto 
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ANEXO VII 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Divulgação do Edital de Seleção Interna para os trabalhadores de carreira 
ativos e em suspensão contratual. 

01/06/2022 
 

Envio do Formulário de Inscrição preenchido e dos respectivos documentos 
comprobatórios para o e-mail enfermeiropreceptor22@fesfsus.ba.gov.br 

 A partir das 12h do dia 
01/06/2022 até as 23h:59min do 

dia 05/06/2022 

Divulgação do resultado após Avaliação de Títulos – Etapa 01.  07/06/2022 

Prazo para interposição de recurso da Avaliação de Títulos – Etapa 01. 
Até 24h após a publicação do 

resultado da avaliação de títulos.  
 

Convocação dos classificados para a Avaliação por Competências - Etapa 02.  09/06/2022 

Divulgação do resultado da Avaliação por Competências – Etapa 02. 14/06/2022 

Prazo para interposição de recurso da Avaliação por Competências – Etapa 
02. 

Até 24h após a publicação do 
resultado da avaliação por 

Competências.  
 

Divulgação do Resultado Final e homologação. Dia 15/06/2022. 

*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. 
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