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FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

EDITAL Nº 03 DE 28 DE JULHO DE 2022. 
 
 

PRORROGAÇÃO DAS INCRIÇÕES E 2ª RETIFICAÇÃO 

 
8º PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO 

DETERMINADO DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JÚNIOR, ANALISTA DE 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PLENO, ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

SÊNIOR, DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR, 

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, 

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, GERENTE DE 

PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, GERENTE DE PROJETOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, GERENTE DE SISTEMAS E MÉTODOS 

ADMINISTRATIVOS JÚNIOR, GERENTE DE SISTEMAS E MÉTODOS ADMINISTRATIVOS PLENO E 

GERENTE DE SISTEMAS E MÉTODOS ADMINISTRATIVOS SÊNIOR PARA COMPOR A EQUIPE DE 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS – DPTEC NA FUNDAÇÃO ESTATAL 

SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-SUS. 
 

O Diretor Geral da Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS, no uso de suas atribuições 

estatutárias, RESOLVE: 

Art. 1º RETIFICAR ANEXO VI (CRONOGRAMA PREVISTO) publicado no Edital nº 01 de 27 de julho de 

2022. 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Divulgação do Edital no site institucional da FESF-SUS. 27/07/2022 

Início e término das inscrições com encaminhamento dos 
documentos comprobatórios de experiência profissional, formação 
complementar e requisitos básicos para ingresso, juntamente com 
o Formulário de Inscrição preenchido para o respectivo e-mail 
citado no subitem 1.7 

A partir das 12h do dia 27 de julho de 2022 até as 
23h:59min do dia 29 de julho de 2022. 

Publicação do resultado após avaliação de títulos. 03/08/2022 

Prazo para interposição de recursos.  

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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Até 24 horas a ser contatado a partir da publicação do 
resultado após avaliação de títulos.  

 

Divulgação do resultado final e homologação. 05/08/2022 

*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. 

 

 

LEIA-SE: 

ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Divulgação do Edital no site institucional da FESF-SUS. 27/07/2022 

Início e término das inscrições com encaminhamento dos 
documentos comprobatórios de experiência profissional, formação 
complementar e requisitos básicos para ingresso, juntamente com 
o Formulário de Inscrição preenchido para o respectivo e-mail 
citado no subitem 1.7 

A partir das 12h do dia 27 de julho de 2022 até as 
23h:59min do dia 31 de julho de 2022. 

Publicação do resultado após avaliação de títulos. 03/08/2022 

Prazo para interposição de recursos. 

 
Até 24 horas a ser contatado a partir da publicação do 

resultado após avaliação de títulos.  
 

Divulgação do resultado final e homologação. 05/08/2022 

*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 RETIFICAR o subitem 1.7 publicado no Edital nº 02 de 27 de julho de 2022. 

ONDE SE LÊ: 

1.7 - O Processo de Seleção Pública Simplificada será constituído por análise curricular, exclusivamente através do 

respectivo e-mail abaixo, encaminhando o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO preenchido, juntamente com a 

documentação comprobatória das informações inseridas no Formulário de Inscrição e envio da comprovação dos 

requisitos básicos para ingresso: 

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR IMCOMPLETO 

CARGO E-MAIL 

01 Desenvolvedor de Sistemas de T.I  Júnior – Tipo 1 (inicial da faixa salarial) 
desenvolvedor.junior@fesfsus.ba.gov.br 

02 Desenvolvedor de Sistemas de T.I Júnior – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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03 Desenvolvedor de Sistemas de T.I Pleno – Tipo 1 (inicial da faixa salarial) 
desenvolvedor.pleno@fesfsus.ba.gov.br 

04 Desenvolvedor de Sistemas de T.I Pleno – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

05 Desenvolvedor de Sistemas de T.I Sênior – Tipo 1 (intermediário da faixa salarial) desenvolvedor.senior@fesfsus.ba.gov.br 

06 Gerente de Sistemas e Métodos Administratios Júnior – Tipo 1 (final da faixa salarial) gerentesma.junior@fesfsus.ba.gov.br 

07 Gerente de Sistemas e Métodos Administratios Pleno – Tipo 1 (inical da faixa salarial) gerentesma.pleno@fesfsus.ba.gov.br 

08 
Gerente de Sistemas e Métodos Administratios Sênior – Tipo 1 (intermediário da faixa 
salarial) 

gerentesma.senior@fesfsus.ba.gov.br 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

CARGO E-MAIL 

09 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Júnior – Tipo 1 (inicial da faixa salarial) 
analistads.junior@fesfsus.ba.gov.br 

10 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Júnior – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

11 
Analista de Desenvolvimento de Sistemas Pleno – Tipo 1 (intermediário da faixa 
salarial) analistads.pleno@fesfsus.ba.gov.br 

12 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Pleno – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

13 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Sênior – Tipo 1 (inicial da faixa salarial) 
analistads.senior@fesfsus.ba.gov.br 

14 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Sênior – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

15 
Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação Pleno – Tipo 1 (inicial da faixa 
salarial) 

gerentepti.pleno@fesfsus.ba.gov.br 

16 
Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação Sênior – Tipo 1 (intermediário da 
faixa salarial)  

gerentepti.senior@fesfsus.ba.gov.br 

 

 

LEIA-SE: 

1.7 - O Processo de Seleção Pública Simplificada será constituído por análise curricular, exclusivamente através do 

respectivo e-mail abaixo, encaminhando o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO preenchido, juntamente com a 

documentação comprobatória das informações inseridas no Formulário de Inscrição e envio da comprovação dos 

requisitos básicos para ingresso: 

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR IMCOMPLETO 

CARGO E-MAIL 

01 Desenvolvedor de Sistemas de T.I  Júnior – Tipo 1 (inicial da faixa salarial) 
desenvolvedor.junior@fesfsus.ba.gov.br 

02 Desenvolvedor de Sistemas de T.I Júnior – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

03 Desenvolvedor de Sistemas de T.I Pleno – Tipo 1 (inicial da faixa salarial) 
desenvolvedor.pleno@fesfsus.ba.gov.br 

04 Desenvolvedor de Sistemas de T.I Pleno – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

05 Desenvolvedor de Sistemas de T.I Sênior – Tipo 1 (intermediário da faixa salarial) desenvolvedor.senior@fesfsus.ba.gov.br 

06 Gerente de Sistemas e Métodos Administratios Júnior – Tipo 1 (final da faixa salarial) gerentesma.junior@fesfsus.ba.gov.br 

07 Gerente de Sistemas e Métodos Administratios Pleno – Tipo 1 (inical da faixa salarial) gerentesma.pleno@fesfsus.ba.gov.br 

08 
Gerente de Sistemas e Métodos Administratios Sênior – Tipo 1 (intermediário da faixa 
salarial) 

gerentesma.senior@fesfsus.ba.gov.br 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

CARGO E-MAIL 

09 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Júnior – Tipo 1 (inicial da faixa salarial) analistads.junior@fesfsus.ba.gov.br 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
mailto:gerentesma.pleno@fesfsus.ba.gov.br
mailto:analistads.junior@fesfsus.ba.gov.br
mailto:analistads.senior@fesfsus.ba.gov.br
mailto:gerentesma.pleno@fesfsus.ba.gov.br
mailto:analistads.junior@fesfsus.ba.gov.br
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10 
Analista de Desenvolvimento de Sistemas Júnior – Tipo 2 (intermediário da faixa 
salarial) 

11 
Analista de Desenvolvimento de Sistemas Pleno – Tipo 1 (intermediário da faixa 
salarial) analistads.pleno@fesfsus.ba.gov.br 

12 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Pleno – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

13 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Sênior – Tipo 1 (inicial da faixa salarial) 
analistads.senior@fesfsus.ba.gov.br 

14 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Sênior – Tipo 2 (final da faixa salarial) 

15 
Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação Pleno – Tipo 1 (inicial da faixa 
salarial) 

gerentepti.pleno@fesfsus.ba.gov.br 

16 
Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação Sênior – Tipo 1 (intermediário da 
faixa salarial)  

gerentepti.senior@fesfsus.ba.gov.br 

 

 

Art. 3º RETIFICAR o ANEXO III (DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS EMPREGOS E REMUNERAÇÃO) 

publicado no Edital nº 01 de 27 de julho de 2022 para os cargos de Desenvolvedor de Sistemas de 

tecnologia da Informação Júnior – Tipo 1, Desenvolvedor de Sistemas de tecnologia da Informação Júnior 

– Tipo 2, Desenvolvedor de Sistemas de tecnologia da Informação Pleno – Tipo 1, Desenvolvedor de 

Sistemas de tecnologia da Informação Pleno – Tipo 2 e Desenvolvedor de Sistemas de tecnologia da 

Informação Sênior – Tipo 1. 

 

ONDE SE LÊ: 

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR – TIPO 1 
 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Assistir o Líder de Desenvolvimento com informações de impacto das mudanças e do funcionamento dos sistemas 

da sua respectiva área de atuação; 

• Formular especificações de programa e protótipos básicos; 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
mailto:analistads.senior@fesfsus.ba.gov.br
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• Colaborar com redatores técnicos para criar documentação de suporte ao usuário; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior (bacharelado ou tecnólogo) incompleto na área de 

Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 06 (seis) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da Informação. 

 
 
 
 

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR – TIPO2 
 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário báse inicial da faixa: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) 

Remuneração mensal prevista: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) 

 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Assistir o Líder de Desenvolvimento com informações de impacto das mudanças e do funcionamento dos sistemas 

da sua respectiva área de atuação; 

• Formular especificações de programa e protótipos básicos; 

• Colaborar com redatores técnicos para criar documentação de suporte ao usuário; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior (bacharelado ou tecnólogo) incompleto na área de 

Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 06 (seis) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da Informação.  

 

 
 
 
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO – TIPO 1 
 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário base final da faixa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Remuneração mensal prevista: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Assistir o Líder de Desenvolvimento com informações de impacto das mudanças e do funcionamento dos sistemas 

da sua respectiva área de atuação; 

• Formular especificações de programa e protótipos básicos; 

• Colaborar com redatores técnicos para criar documentação de suporte ao usuário; 

• Trocar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos; 

• Testar códigos periodicamente para assegurar que produzam os resultados desejados e realizar as depurações 

necessárias; 

• Integrar soluções individuais de software em sistemas de nível mais alto; 

• Colaborar com analistas de negócios e desenvolvedores para produzir projetos de software; 

• Atuar em ambiente WEB com tecnologia de componentes e implementação em 3 camadas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior (bacharelado ou tecnólogo) incompleto na área de 

Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 18 (dezoito) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da 

Informação. 

 

 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário base inicial da faixa: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). 

Remuneração mensal prevista: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). 

 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO – TIPO 2 
 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Assistir o Líder de Desenvolvimento com informações de impacto das mudanças e do funcionamento dos sistemas 

da sua respectiva área de atuação; 

• Formular especificações de programa e protótipos básicos; 

• Colaborar com redatores técnicos para criar documentação de suporte ao usuário; 

• Trocar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos; 

• Testar códigos periodicamente para assegurar que produzam os resultados desejados e realizar as depurações 

necessárias; 

• Integrar soluções individuais de software em sistemas de nível mais alto; 

• Colaborar com analistas de negócios e desenvolvedores para produzir projetos de software; 

• Atuar em ambiente WEB com tecnologia de componentes e implementação em 3 camadas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior (bacharelado ou tecnólogo) incompleto na área de 

Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 18 (dezoito) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da 

Informação. 

 

  
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR – TIPO 1 
 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Trocar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos; 

• Testar códigos periodicamente para assegurar que produzam os resultados desejados e realizar as depurações 

necessárias; 

• Integrar soluções individuais de software em sistemas de nível mais alto; 

• Colaborar com analistas de negócios e desenvolvedores para produzir projetos de software; 

• Atuar em ambiente WEB com tecnologia de componentes e implementação em 3 camadas; 

• Executar atualizações para tornar softwares e sistemas mais seguros e eficientes; 

• Desenvolver políticas e procedimentos para a coleta e análise de dados; 

• Executar atualizações para tornar softwares e sistemas mais seguros e eficientes; 

• Desenvolver políticas e procedimentos para a coleta e análise de dados; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário base final da faixa: R$ 5.870,00 (cinco mil  eoitocentos e setenta reais). 

Remuneração mensal prevista: : R$ 5.870,00 (cinco mil  eoitocentos e setenta reais). 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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• Apoiar a construção de materiais educativos para implementação da educação em saúde; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso superior (bacharelado ou tecnólogo) incompleto na área de 

Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da 

Informação. 
 

 

 

LEIA-SE: 

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR – TIPO 1 
 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Assistir o Líder de Desenvolvimento com informações de impacto das mudanças e do funcionamento dos sistemas 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário básico intermediário da faixa: R$ 8.000,000 (oito mil reais). 

Remuneração mensal prevista: : R$ 8.000,000 (oito mil reais). 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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da sua respectiva área de atuação; 

• Formular especificações de programa e protótipos básicos; 

• Colaborar com redatores técnicos para criar documentação de suporte ao usuário; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso Técnico ou Profissionalizante em Informática ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) incompleto, em curso, na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 06 (seis) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da Informação. 

 
 
 
 

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR – TIPO2 
 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário báse inicial da faixa: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) 

Remuneração mensal prevista: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) 

 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Assistir o Líder de Desenvolvimento com informações de impacto das mudanças e do funcionamento dos sistemas 

da sua respectiva área de atuação; 

• Formular especificações de programa e protótipos básicos; 

• Colaborar com redatores técnicos para criar documentação de suporte ao usuário; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso Técnico ou Profissionalizante em Informática ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) incompleto, em curso, na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 06 (seis) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da Informação.  

 

 
 
 
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO – TIPO 1 
 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário base final da faixa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Remuneração mensal prevista: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/


 
 

Avenida Estados Unidos, Edifício Suerdieck, nº 161, 8º andar – Comércio | Salvador – BA | CEP 40.010-020 

Tel.: (71) 3417- 3551 / 3417-3539 |  www.fesfsus.ba.gov.br 

 

 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Assistir o Líder de Desenvolvimento com informações de impacto das mudanças e do funcionamento dos sistemas 

da sua respectiva área de atuação; 

• Formular especificações de programa e protótipos básicos; 

• Colaborar com redatores técnicos para criar documentação de suporte ao usuário; 

• Trocar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos; 

• Testar códigos periodicamente para assegurar que produzam os resultados desejados e realizar as depurações 

necessárias; 

• Integrar soluções individuais de software em sistemas de nível mais alto; 

• Colaborar com analistas de negócios e desenvolvedores para produzir projetos de software; 

• Atuar em ambiente WEB com tecnologia de componentes e implementação em 3 camadas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso Técnico ou Profissionalizante em Informática ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) incompleto, em curso, na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 18 (dezoito) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da 

Informação. 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/


 
 

Avenida Estados Unidos, Edifício Suerdieck, nº 161, 8º andar – Comércio | Salvador – BA | CEP 40.010-020 

Tel.: (71) 3417- 3551 / 3417-3539 |  www.fesfsus.ba.gov.br 

 

 

 
 
 
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO – TIPO 2 

 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Assistir o Líder de Desenvolvimento com informações de impacto das mudanças e do funcionamento dos sistemas 

da sua respectiva área de atuação; 

• Formular especificações de programa e protótipos básicos; 

• Colaborar com redatores técnicos para criar documentação de suporte ao usuário; 

• Trocar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos; 

• Testar códigos periodicamente para assegurar que produzam os resultados desejados e realizar as depurações 

necessárias; 

• Integrar soluções individuais de software em sistemas de nível mais alto; 

• Colaborar com analistas de negócios e desenvolvedores para produzir projetos de software; 

• Atuar em ambiente WEB com tecnologia de componentes e implementação em 3 camadas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário base inicial da faixa: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). 

Remuneração mensal prevista: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). 

 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso Técnico ou Profissionalizante em Informática ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) incompleto, em curso, na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 18 (dezoito) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da 

Informação. 

 

 
  
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR – TIPO 1 
 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: 

• Realizar manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas nos sistemas legados; 

• Transformar projetos e especificações de software em códigos altamente funcionais usando a linguagem adequada; 

• Utilizar HTML - Hyper Text Markup Language; CSS - Cascading Style Sheet; JavaScript; 

• Manutenção e optimização de website e interfaces de utilizador; 

• Utilizar banco de dados; 

• Trabalhar com metodologias ágeis; 

• Investigar incidentes, analisando e corrigindo o que os causou; 

• Estimar, especificar, codificar, testar, implantar, migrar, configurar e acompanhar projetos de manutenção que 

atendam às necessidades negociais; 

• Revisar e validar os dados do cliente à medida que são coletados; 

• Revisar os arquivos do cliente para garantir a integridade da coleta e utilização de dados; 

• Monitorar resultados de análise e métricas; 

• Trocar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos; 

• Testar códigos periodicamente para assegurar que produzam os resultados desejados e realizar as depurações 

necessárias; 

• Integrar soluções individuais de software em sistemas de nível mais alto; 

• Colaborar com analistas de negócios e desenvolvedores para produzir projetos de software; 

• Atuar em ambiente WEB com tecnologia de componentes e implementação em 3 camadas; 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário base final da faixa: R$ 5.870,00 (cinco mil  eoitocentos e setenta reais). 

Remuneração mensal prevista: : R$ 5.870,00 (cinco mil  eoitocentos e setenta reais). 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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• Executar atualizações para tornar softwares e sistemas mais seguros e eficientes; 

• Desenvolver políticas e procedimentos para a coleta e análise de dados; 

• Executar atualizações para tornar softwares e sistemas mais seguros e eficientes; 

• Desenvolver políticas e procedimentos para a coleta e análise de dados; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da unidade de saúde, 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; 

• 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; 

• Atuar na capacitação de profissionais designados à sua responsabilidade;  

• Cumprir o Código de ética e outras normativas; 

• Atuar conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor da Unidade de Saúde, observadas 

as disposições legais da profissão; 

• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO: 

- Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de curso Técnico ou Profissionalizante em Informática ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) incompleto, em curso, na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino, 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

- Experiência comprovada, de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, como Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da 

Informação. 
 

 

 

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua divulgação. 
 
 
 
Salvador/Ba, 28 de julho de 2022. 

 
Ricardo Luiz Dias Mendonça 
Diretor Geral da FESF-SUS 

 

Jornada padrão: 40 horas semanais, serviço diurno de segunda-feira à sexta-feira, horário administrativo. 

Salário básico intermediário da faixa: R$ 8.000,000 (oito mil reais). 

Remuneração mensal prevista: : R$ 8.000,000 (oito mil reais). 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/

