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FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA  

EDITAL Nº 01 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022. 

15ª SELEÇÃO INTERNA ENTRE OS TRABALHADORES DE CARREIRA ATIVOS E EM SUSPENSÃO CONTRATUAL 

PARA A FUNÇÃO DE ENFERMEIRO 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. 

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 do Serviço de Apoio Institucional à Superintendência de Gestão dos Sistemas e Regulação da Atenção à 

Saúde - SUREGS, em conformidade com o desenvolvimento de serviços descritos no Contrato 104/2022, celebrado com o 

Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, 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, para recomposição da equipe do Serviço de Apoio Institucional a 

Superintendência de Gestão dos Sistemas e Regulação da Atenção à Saúde (SUREGS), em atendimento aos serviços 

descritos no Contrato 104/2022, celebrado com o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado da 

Bahia - SESAB.  

1.2 O exercício da função se dará na Superintendência de Gestão do Sistema de Regulação da Atenção à Saúde – SUREGS. 

1.3 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. 

1.4 Na análise curricular serão consideradas e pontuadas apenas as informações prestadas no formulário de inscrição, o qu e 

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

2. DAS INSCRIÇÕES. 

2.1 A inscrição do candidato neste processo seletivo interno entre os trabalhadores de carreira ativos e em suspensão 

contratual (trabalhadores concursados), conforme estabelecido no Anexo VI (Cronograma Previsto), será realizada a partir das 

9h do dia 23 de novembro de 2022 até as 23h:59 do dia 27 de novembro de 2022, em modalidade não presencial, 

exclusivamente através do e-mail enfermeirosuregs@fesfsus.ba.gov.br, encaminhando o Formulário de Inscrição preenchido, 

disposto no site da FESF-SUS, juntamente com o envio da documentação comprobatória das informações inseridas no 

Formulário de Inscrição, além da comprovação dos requisitos obrigatórios para concorrer às vagas. Ou seja, não serão aceitas 

inscrições presenciais na sede da Fundação Estatal Saúde da Família, via fax, Correios ou outra forma não especificada neste 

Edital. 

2.2 Para realizar a inscrição o(a) candidato(a) deverá: 

 Imprimir o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, preencher manualmente, digitalizar, verificar se está legível e encaminhar 

junto com os documentos comprobatórios da(s) experência(s) profissional(is) e da(s) formação(ões) 

complementar(es), registrada(s) no formulário de inscrição, além da comprovação dos requisitos obrigatórios para 
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concorrer à vaga, para o respectivo e-mail citado no subitem 2.1 deste Edital; 

 Nomear os arquivos que serão enviados, considerando os itens do BAREMA e requisitos obrigatórios para concorrer 

à vaga. Ou seja, os documentos deverão ser digitalizados e os arquivos nomeados de acordo com a numeração dos 

itens do BAREMA, antecedidos das letras EP (para Experiência Profissional) e FC (para Formação Complementar). 

Exemplo: EP Item 01 – “Nome da Instituição”; FC Item 01 – “Nome da Instituição”; 

 Inserir no assunto do e-mail o cargo pretendido e o nome completo do candidato. Exemplo: “ENFERMEIRO – NOME 

DO CANDIDATO (A)”; 

 Após encaminhar o e-mail, o candidato deverá ficar atento à confirmação de recebimento do mesmo durante o 

período de avaliação de títulos. 

2.3 Os documentos comprobatórios e a comprovação dos requisitos obrigatórios para concorrer às vagas deverão ser 

encaminhados de forma digital e anexados na extensão PDF ou JPG, através do respectivo e-mail 

enfermeirosuregs@fesfsus.ba.gov.br, específico para este processo seletivo. 

2.4 Os arquivos enviados no corpo do texto, não serão considerados. 

2.5 As inscrições somente serão validadas com o devido preenchimento do Formulário de Inscrição e envio da documentação 

comprobatória. 

2.6 O candidato deverá guardar o e-mail de confirmação de recebimento, assim como o Formulário de Inscrição preenchido, 

até a finalização do certame.  

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

2.8 Ao efetivar sua inscrição, o candidato manifesta concordância com todas as regras deste Processo Seletivo Simplificado, 

tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditam entos, 

comunicações, instruções e convocações, acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento.  

2.9 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. 

2.10 Pré-requisitos básicos para a vaga de ENFERMEIRO com atuação na Superintendência de Gestão do Sistema de 

Regulação da Atenção à Saúde - SUREGS: 

 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 - MEC; 

 Registro ativo no Conselho de Classe da região a qual irá atuar;  

 Ter disponibilidade para viagens; 

 Ter experiência comprovada de no mínimo 06 (seis) meses na área de programação/produção/faturamento de 

serviços de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 

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

obrigatórios. 

2.12 O total da pontuação da análise curricular será calculado conforme conjunto de itens do BAREMA (Anexo III). 
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2.13 Será imediatamente eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 30 (trinta pontos) 

da pontuação total do certame. 

2.14 Da análise documental: 

a) Somente serão aceitos documentos que comprovem as informações prestadas no formulár io 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) 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) Não serão aceitos documentos ilegíveis, inválidos, não identificáveis ou danificados; 

j) Não serão aceitas autodeclarações. 

1.20 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: art.12, 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. 

1.21 Para esta Seleção Interna estão disponíveis 5 (cinco) vagas + cadastro de reserva. 

1.22 O formulário de inscrição e os respectivos documentos comprobatórios deverão ser encaminhados de forma digital 

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

1.23 Não serão analisados documentos que não tenham sido inseridos no formulário de inscrição. 

1.24 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. 

1.25 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. 

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

1.27 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. 
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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 máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a ser contatado a partir da publicação do resultado após avaliação de títulos, em formulário próprio (Anexo V) para 

os respectivo e-mail citado no subitem 2.1. 

1.30 Recurso interposto em desconformidade com este Edital não será analisado.  

1.31 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo. 

1.32 O cronograma deste Edital está disposto no Anexo VI. 

1.33 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. 

1.34 O Processo de Seleção Interna será executado pela FESF-SUS, através da Comissão de Seleção constituída e 

nomeada pela Diretoria Geral através de Ato Administrativo nº 157/2022, publicado no site institucional www.fesfsus.ba.gov.br e 

no Diário Oficial do Estado. 

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

1.36 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. 

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

 

Salvador/Ba, 23 de novembro de 2022.  

 

Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP 

Comissão de Seleção da FESFS-SUS 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

SERVIÇO DE APOIO INSTITUCIONAL A GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE – ENFERMEIRO COM ATUAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO SISTEMA DE 

REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – SUREGS 

OBJETIVO GERAL 

Ampliar o acesso dos usuários do SUS aos recursos de saúde hospitalar através da avaliação, programação e controle dos serviç os de 

saúde contratualizados pela Secretaria de Saúde do estado da Bahia - SESAB de forma ordenada e sistematizada, contribuindo para 

consolidação dos processos regulatórios conforme a Política de Regulação do Estado da Bahia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Avaliar as ações e serviços de saúde de média e alta complexidade – ambulatorial e hospitalar, com ênfase na rede 

complementar filantrópica e privada, considerando os parâmetros ministeriais e periodicidade das ações de acompanhamento, 

para subsidiar a gestão quanto a garantia da manutenção e qualidade desses serviços;  

 Avaliar a relação entre programação / produção / apresentação (faturamento) dos serviços prestados, indicando a execução 

dos recursos programados/orçados; 

 Avaliar a relação entre regulação / autorização / execução / apresentação (faturamento) de procedimentos cons iderados 

estratégicos pela SUREGS; 

 Avaliar metas físico financeiras das unidades credenciadas/contratualizadas conforme contratos administrativos específicos;  

 Implantar um processo sistemático e participativo de avaliação das ações de saúde no âmbito da rede complementar dos 

serviços de saúde do SUS. 

Os profissionais contratados atuarão na Superintendência de Gestão do Sistema de Regulação da Atenção à Saúde – SUREGS. 

Espera-se que com a atuação dos profissionais de saúde nestes setores a execução, monitoramento, controle e avaliação tornem-se mais 

efetivos, uma vez que, há um reconhecimento por parte da Superintendência de Gestão dos Sistemas de Regulação da Atenção a Sa úde 

– SUREGS da necessidade de instituição de novos processos de trabalho e qualificação dos já existentes. Desse modo, espera-se que os 

processos regulatórios sejam fortalecidos, na pespectiva da Rede de Atenção à Saúde, de forma a possibilitar a ampliação do a cesso à 

saúde pela população. 
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JORNADA PADRÃO: 36 horas semanais, em escala diurna, plantões de 12 horas, de segunda-feira à sexta-feira. 

SALÁRIO BASE: R$ 2.667,01 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e um centavo). 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: acréscimo de até 26,5% (vinte e seis e meio por cento) do salário base, R$ 706,76 (setecentos e seis 

reais e setenta e seis centavos). 

REMUNERAÇÃO PREVISTA: 3.373,77 (três mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).  

 
 
 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO 

 

ENFERMEIRO COM ATUAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – 

SUREGS 

AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Tabulação de dados das produções aprovadas nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde, Sistema de Informação 

Ambulatorial (SIA) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH) das unidades - credenciadas/contratualizadas na esfera pública 

Estadual; 

 Realização de estudo de capacidade instalada considerando os dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), como equipamentos, carga horária dos profissionais cadastrados no sistema, serviços de classificação e habilitações 

ministeriais; 

 Elaboração de pareceres técnicos acerca da análise dos serviços de saúde, a partir da relação entre as metas pactuadas no 

contrato/ produção e proposta de programação. 

 Mapeamento e análise dos recursos constantes na Programação pactuada e Integrada da SESAB para a realização da 

programação das ações e serviços na rede. 

 Construção da Programação físico e orçamentária considerando a produção ambulatorial e hospitalar, a capacidade instalada 

dos serviços, os estudos de necessidades de saúde disponíveis e a Programação Pactuada Integrada.  

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 

 Ser trabalhador concursado da FESF-SUS; 

 Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Enfermagem, por instituição reconhecida pelo Ministério 

da Educação – MEC e registro no conselho de classe; 

 Ter experiência comprovada de no mínimo 06 (seis) meses na área de programação/produção/fatu ramento de serviços de 

saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial e hospitalar.  

REMUNERAÇÃO PREVISTA:  
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ANEXO III 

 

BAREMA 

Percentual de corte: 30% (trinta por cento) do total de pontos do BAREMA. 

ITEM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL VALOR 
VALOR 

MÁXIMO 

1 
Experiência comprovada, como Enfermeiro, na área de 
programação/produção/faturamento de serviços de saúde de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar, em intituição pública e/ou privada. 

15 
pontos/ano 

45 

2 
Experiência comprovada, como Enfermeiro, com análise e manipulação de 
dados de saúde oficiais utilizando o programa TABWIN/TABNET, em intituição 
pública e/ou privada. 

10 
pontos/ano 

20 

3 
Experiência comprovada, como Enfermeiro, em participação de grupo de 
trabalho para elaboração de Programação Pactuada e Integrada – PPI, em 
intituição pública e/ou privada. 

05 
pontos/ano 

05 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 70 

ITEM FORMAÇÃO COMPLEMENTAR VALOR 
VALOR 

MÁXIMO 

1 
Especialização na área hospitalar sob formato de Residência 
Multiprofissional. 

08 08 

2 

Especialização lato sensu e/ou stricto sensu em Saúde Coletiva e/ou Saúde 
Pública e/ou Gestão em Saúde e/ou Gestão de Redes de atenção em saúde 
e/ou Sistemas de informação em Saúde com carga horária mínima de 360 
horas. 

06 12 

3 
Curso/aperfeiçoamento/atualização de Tabwin/Tabnet com carga horária 
mínima de 30 horas. 

05 05 

4 
Curso/aperfeiçoamento/atualização na área de Monitoramento e Avaliação em 
Saúde com carga horária mínima de 30 horas.  

03 03 

5 
Curso de Excel (intermediário ou avançado) com carga horária mínima de 30 
horas. 

02 02 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 30 

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

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

15ª SELEÇÃO INTERNA ENTRE OS TRABALHADORES DE CARREIRA ATIVOS E EM SUSPENSÃO CONTRATUAL PARA A FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO 

SERVIÇO DE APOIO INSTITUCIONAL A 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 - SELEÇÃO INTERNA 

ENFERMEIRO 36H - SUREGS 

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: 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, na área de programação/produção/faturamento de serviços de saúde 
de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, em intituição pública e/ou privada.  

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, na área de programação/produção/faturamento de serviços de saúde 
de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, em intituição pública e/ou privada.  

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, na área de programação/produção/faturamento de serviços de saúde 
de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, em intituição pública e/ou privada. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, com análise e manipulação de dados de saúde oficiais utilizando o 
programa TABWIN/TABNET, em intituição pública e/ou privada.  

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 
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(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, com análise e manipulação de dados de saúde oficiais utilizando o 
programa TABWIN/TABNET, em intituição pública e/ou privada.  

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada, como Enfermeiro, em participação de grupo de trabalho para elaboração de 
Programação Pactuada e Integrada – PPI, em intituição pública e/ou privada. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

(Item 01 – BAREMA) - Especialização na área hospitalar sob formato de Residência Multiprofissional. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:   

(Item 02 – BAREMA) - Especialização lato sensu e/ou stricto sensu em Saúde Coletiva e/ou Saúde Pública e/ou Gestão em Saúde e/ou 
Gestão de Redes de atenção em saúde e/ou Sistemas de informação em Saúde com carga horária mínima de 360 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:    

(Item 02 – BAREMA) - Especialização lato sensu e/ou stricto sensu em Saúde Coletiva e/ou Saúde Pública e/ou Gestão em Saúde e/ou 
Gestão de Redes de atenção em saúde e/ou Sistemas de informação em Saúde com carga horária mínima de 360 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:    

(Item 03 – BAREMA) - Curso/aperfeiçoamento/atualização de Tabwin/Tabnet com carga horária mínima de 30 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:                                                   

(Item 04 – BAREMA) - Curso/aperfeiçoamento/atualização na área de Monitoramento e Avaliação em Saúde com carga horária mínima 
de 30 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:          

(Item 05 – BAREMA) - Curso de Excel (intermediário ou avançado) com carga horária mínima de 30 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso:  

Carga horária:                                 
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ANEXO V 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

TÍTULO DO PROCESSO SELETIVO: 15ª SELEÇÃO INTERNA ENTRE OS TRABALHADORES DE CARREIRA ATIVOS E EM SUSPENSÃO 

CONTRATUAL PARA A FUNÇÃO DE ENFERMEIRO 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. 

CANDIDATO (Nome completo):                                                             

PONTUAÇÃO:                                                                              

DATA DO RECURSO: 

RAZÃO(ÕES) DO RECURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

TELEFONE(S) DE CONTATO: 

E-MAIL: 

 

 

 

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


                                                                                                     11  

 
Av. Estados Unidos, nº 397, Edifício Cidade do Salvador, 2º andar – Comércio | Salvador – Ba | CEP: 40.010-020 

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

ANEXO VI 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTO DATA PREVISTA* 

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

23/11/2022 

Envio do formulário de inscrição preenchido e dos respectivos 
documentos comprobatórios para o e-mail 
enfermeirosuregs@fesfsus.ba.gov.br 

A partir das 9h do dia 23 de novembro de 
2022 até as 23h:59 do dia 27 de novembro de 

2022. 

Publicação do resultado após avaliação de títulos. 29/11/2022 

Prazo para interposição de recurso. 
Até 24 horas a ser contatado a partir da 

publicação do resultado após avaliação de 
recruso. 

Divulgação do Resultado Final. 01/12/2022 

*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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