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FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

EDITAL Nº 02 DE 29 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 

RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORTE E CRONOGRAMA  
 

 

13º PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO 

DETERMINADO DE MÉDICO PARA COMPOR A EQUIPE DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE 

ÓBITO - SVO. 

 

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

 

Art. 1º RETIFICAR o percentual de corte publicado no Edital nº 01 de 25 de agosto de 2022. 

ONDE SE LÊ: 
 

 Etapa 02 – O candidato que obtiver aproveitamento inferior a 20% (vinte por cento) do total da pontuação do 

conjunto de itens do BAREMA (Anexo IV) para o emprego de Médico, será eliminado do certame. 

 
LEIA-SE:  
 

 Etapa 02 – O candidato que obtiver aproveitamento inferior a 09% (nove por cento) do total da pontuação do 

conjunto de itens do BAREMA (Anexo IV) para o emprego de Médico, será eliminado do certame. 

 

 
Art. 2º RETIFICAR ANEXO VII (CRONOGRAMA PREVISTO) publicado no Edital nº 01 de 25 de agosto de 2022. 

ONDE SE LÊ: 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Divulgação do Edital no site institucional da FESF-SUS. 26/08/2022 

Início e término das inscrições com encaminhamento dos documentos 
comprobatórios de experiência profissional, formação complementar e 
requisitos básicos, juntamente com o Formulário de Inscrição preenchido 
para o e-mail medico.svo@fesfsus.ba.gov.br 

A partir das 9h do dia 26 de agosto de 2022 até as 
23h:59min do dia 29 de agosto de 2022. 

Publicação do resultado após avaliação de títulos. 31/08/2022 

Prazo para interposição de recursos. 
Até 24 horas a ser contatado a partir da publicação do 

resultado após avaliação de títulos. 

Convocação para a etapa de avaliação por competências. 02/09/2022 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/
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Publicação do resultado após avaliação por competências. 08/09/2022 

Prazo para interposição de recursos. 
Até 24 horas a ser contatado a partir da publicação do 

resultado após avaliação por competências. 

Divulgação do resultado final e homologação. 12/09/2022 

*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:  
 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Divulgação do Edital no site institucional da FESF-SUS. 26/08/2022 

Início e término das inscrições com encaminhamento dos documentos 
comprobatórios de experiência profissional, formação complementar e 
requisitos básicos, juntamente com o Formulário de Inscrição preenchido 
para o e-mail medico.svo@fesfsus.ba.gov.br 

A partir das 9h do dia 26 de agosto de 2022 até as 
23h:59min do dia 31 de agosto de 2022. 

Publicação do resultado após avaliação de títulos. 01/09/2022 

Prazo para interposição de recursos. 
Até 24 horas a ser contatado a partir da publicação do 

resultado após avaliação de títulos. 

Convocação para a etapa de avaliação por competências. 05/09/2022 

Publicação do resultado após avaliação por competências. 09/09/2022 

Prazo para interposição de recursos. 
Até 24 horas a ser contatado a partir da publicação do 

resultado após avaliação por competências. 

Divulgação do resultado final e homologação. 13/09/2022 

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. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no site da FESF-SUS.  

 

Salvador/Ba, 29 de agosto de 2022. 

 
Ricardo Luiz Dias Mendonça 
Diretor Geral da FESF-SUS 
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