
1 

 

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

14º PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE MÉDICO 
REGULADOR PARA COMPOR AS EQUIPES DO SERVIÇO DE APOIO INSTITUCIONAL À SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO 
DOS SISTEMAS E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (SUREGS), ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE 
REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E AÇÕES DE REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA. 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

MÉDICO REGULADOR 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  
Data de nascimento:  
CPF: 
RG: 
Candidato com deficiência:         SIM               NÃO    
E-mail: 
Telefone(s) de contato:  

FORMAÇÃO 

Curso: 
Instituição/ local:  
Ano de conclusão: 

Ponto de corte: aproveitamento inferior a 20 (vinte) por cento do total de pontos do Baremal. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em Regulação de Leitos (central de regulação estadual e/ou municipal). 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                 atuando  

Função/cargo: 

 

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em Regulação de Leitos (central de regulação estadual e/ou municipal). 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                 atuando  

Função/cargo: 

 

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em Regulação de Leitos (central de regulação estadual e/ou municipal). 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                 atuando  

Função/cargo: 

 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em serviços de Saúde na rede pública e/ou privada (urgência/ emergência, UPA). 

Instituição/ local:  
Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                  atuando  

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em serviços de Saúde na rede pública e/ou privada (urgência/ emergência, UPA). 

Instituição/ local:  
eríodo: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                      atuando  

Função/cargo: 
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(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em serviços de Saúde na rede pública e/ou privada (urgência/ emergência, UPA). 

Instituição/ local:  
Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                  atuando  

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em serviços de Saúde na rede pública e/ou privada (urgência/ emergência, UPA). 

Instituição/ local:  
Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                  atuando  

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em Regulação de Urgências e Emergências (SAMU). 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                     atuando  

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em Regulação de Urgências e Emergências (SAMU). 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                     atuando  

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em Regulação de Urgências e Emergências (SAMU). 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                     atuando  

Função/cargo: 

(Item 04 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em outros serviços de Saúde na rede pública e/ou privada (postos de saúde (PS), 
unidades básicas de saúde (UBS), saúde da família (PSF), Mais Médicos, hospitalar, docência, home-care, etc.). Obs.: exceto central de regulação 
estadual e/ou municipal, urgência/ emergência, UPA, SAMU. 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                        atuando  

Função/cargo: 

(Item 04 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em outros serviços de Saúde na rede pública e/ou privada (postos de saúde (PS), 
unidades básicas de saúde (UBS), saúde da família (PSF), Mais Médicos, hospitalar, docência, home-care, etc.). Obs.: exceto central de regulação 
estadual e/ou municipal, urgência/ emergência, UPA, SAMU. 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                        atuando  

Função/cargo: 

(Item 04 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Médico, em outros serviços de Saúde na rede pública e/ou privada (postos de saúde (PS), 
unidades básicas de saúde (UBS), saúde da família (PSF), Mais Médicos, hospitalar, docência, home-care, etc.). Obs.: exceto central de regulação 
estadual e/ou municipal, urgência/ emergência, UPA, SAMU. 

Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___                        atuando  

Função/cargo: 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

(Item 01 – BAREMA) - Especialização ou Residência na área de Saúde. 

Instituição/ local:  
Nome do curso:                                                  Ano de conclusão: 


