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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 
 

ATO ADMINISTRATIVO nº 114/13 – 24 de abril de 2013. 
 

 
CONSIDERANDO a celebração de Aditivo ao Contrato de Programa nº 0300100035034 entre a 
Secretaria de Estado da Saúde da Bahia e a Fundação Estatal Saúde da Família, com inclusão dos 
Serviços de Regulação e a consequente necessidade de provimento de profissionais para o exercício 
das funções inerentes ao referido serviço, mediante processo seletivo. 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições 
estatutárias, RESOLVE: 

 
Art. 1º - Instituir e nomear a Comissão de Processo de Seleção Simplificada para Contratação por Prazo 

Determinado, para o serviço de Regulação da FESF-SUS, a ser composta pelos seguintes membros: 

                  
I. Laís Cerqueira da Costa – Analista administrativo / Função Estratégica de Gestão, 

matrícula nº. 09.548-4 – Presidente. 
II. Aline Lima Xavier – Gestor de unidade de trabalho II, matrícula n.º 09.031-0 Membro.  
III. Clarissa Mendes Viana  – Gerente Regulação em saúde, matrícula n.º 09.5616 - Apoio 

Operacional.  
IV. Luciana America Cabral Ferreira da Conceição – Analista administrativo / Gestão de 

Pessoal, matrícula nº. 09.559-4 – Secretária. 
 

Parágrafo Primeiro. Ficam nomeados, como membros suplentes, para atuarem em substituição dos 
titulares nas faltas e impedimentos: 

 
 

I. Flaviana Dias Khoury – Secretária da Secretaria Executiva, matrícula n.º 09.025-4 – 1ª 
suplente. 

II. Mariana Nascimento de Carvalho – Fonoaudióloga / Função Estratégica de Gestão, 
matrícula n.º 09.560-6 –2.ª suplente.  
 

Art. 2º - A Comissão de Processo de Seleção Simplificada para Contratação por Prazo Determinado tem 
caráter temporário, competindo-lhe coordenar e executar o XIX Processo de Seleção Simplificada - 
Contratação Por Prazo Determinado de Médico Regulador para compor as Equipes Serviços de 
Regulação da FESF-SUS. 
 
Parágrafo Primeiro. A execução do XIX Processo de Seleção incumbirá à respectiva Comissão, com 
apoio e supervisão da Diretoria de Gestão Interna (DGI). 
 
Parágrafo Segundo. A publicação dos atos da Comissão e divulgação de informes aos candidatos será 
efetuada pela Gestão de Comunicação e Relações Públicas da FESF-SUS. 
 
Parágrafo Terceiro. Compete à Comissão de Processo de Seleção Simplificada para Contratação por 
Prazo Determinado, dentre outras ações inerentes ao processo seletivo, elaborar edital, bem como 
deliberar sobre os mecanismos de avaliação e critérios de classificação dos candidatos. 
 
 
Parágrafo Quarto. A Comissão de Processo de Seleção Simplificada para Contratação por Prazo 
Determinado exercerá suas atribuições durante todo o prazo de validade do processo seletivo. 
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Art. 3º. Compete à Presidenta da Comissão de Processo de Seleção Simplificada para Contratação por 
Prazo Determinado, dentre outras, as seguintes atribuições: 
 
I - designar e conduzir as reuniões, bem como determinar seu registro em ata; 
 
II - convocar os respectivos membros para as mesmas; 
 
III - expedir possíveis atos de orientação para os respectivos membros e demais setores ou 
empregados da FESF/SUS. 
 
Art. 4º. Compete à Secretária da Comissão de Processo de Seleção Simplificada para Contratação por 
Prazo Determinado, dentre outras, as seguintes atribuições: 
 
I - lavrar atas dos trabalhos da respectiva Comissão, assinando-as conjuntamente com os demais 
membros; 
 
II – receber, examinar e organizar a documentação apresentada pelos candidatos ao processo seletivo 
e pela Comissão; 
 
III – propor ao Presidente as medidas adequadas ao bom andamento dos trabalhos da Comissão; 
 
IV - elaborar relatórios, assinando-os conjuntamente com os demais membros. 
 
Art. 5º. Compete ao Apoio Operacional da Comissão de Processo de Seleção Simplificada para 
Contratação por Prazo Determinado, dentre outras, as seguintes atribuições: 
 
I – monitorar as informações, envio e recebimento de e-mail`s entre a FESF/SUS e os candidatos; 
 
II – desenvolver sistemática para cômputo eletrônico da pontuação dos candidatos, em consonância 
com os critérios editalícios, executando a operacionalização dos mesmos, de forma a dinamizar a 
elaboração da lista de classificação final e banco de dados definitivo dos selecionados; 
 
III – formular a lista de classificação final e compor o banco de dados definitivo dos selecionados, 
submetendo-o à homologação da Comissão de Processo de Seleção Simplificada para Contratação por 
Prazo Determinado. 
 
Art. 6º. Os casos omissos e situações fortuitas, ou de força maior, serão resolvidos e orientados pela 
Comissão de Processo de Seleção Simplificada para Contratação por Prazo Determinado. 
 
Art. 7º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação no site da FESF e, em extrato, no Diário 
Oficial do Estado da Bahia. 

 
 

Salvador, 24 de abril de 2013. 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral 


