
1       

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                                                                                                   

 

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: 
 
 

Ponto de corte: aproveitamento inferior a 30 (trinta pontos) da pontuação total do certame. 

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: 

(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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