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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 
 

 
ATO ADMINISTRATIVO nº 137/2013 

 
 
O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas 
atribuições estatutárias e,  
 
CONSIDERANDO os termos do art. 21, inciso X, alínea “e”, item 3, do Estatuto Social 
da Fundação Estatal Saúde da Família;  
 
CONSIDERANDO a Deliberação n.º 57, de 14 de maio de 2012, que substitui a 
Deliberação n.º 51, de 02 de março de 2012, e aprova a Reforma do Regimento 
Interno relativo ao Organograma e ao Quadro de Gestão e Empregos de Comissão da 
Fundação Estatal Saúde da Família (FESF); 
 
CONSIDERANDO a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão 
profissionalizada, pública, sustentável e transparente; 
 
CONSIDERANDO a importância de um desenho organizacional matricial, dinâmico e 
horizontal e o ambiente para desenvolver uma gestão caracterizada pela 
interdisciplinaridade, participação, efetividade, aprendizagem e reengenharia 
organizacional permanente; 
 
CONSIDERANDO a autorização conferida pelo Conselho Curador, na Reunião 
Ordinária de nº 35, de 14 de maio de 2012, à Diretoria Executiva para que proceda a 
alteração do desenho organizacional ad referendum;  
 
CONSIDERANDO o advento do Contrato de Programa entre a FESF-SUS, Secretaria 
de Saúde da Bahia (SESAB) e Municípios, instrumento este que regula as obrigações 
entre o Estado da Bahia, a Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS e os 
Municípios que celebraram Convênio de Cooperação para a Gestão Associada dos 
Serviços Públicos na Área da Saúde Pública; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estruturação da gestão de novos serviços 
desenvolvidos pela FESF-SUS, em especial, àqueles advindos a partir do Contrato de 
Programa em conjunto com a Secretaria de Saúde da Bahia e os Municípios. 
 
CONSIDERANDO a assunção dos serviços de Teleconsultoria e Segunda Opinião 
Formativa e Serviço de Implantação, Monitoramento e Avaliação, que estão previstos 
no Projeto “Telessaúde Brasil Redes – Bahia”, nos termos do Contrato de Programa 
aprovado pelo Conselho Curador da FESF-SUS através da Deliberação nº 50, de 02 
de março de 2012. 
 
CONSIDERANDO a transitória necessidade dos serviços de Teleconsultoria e 
Segunda Opinião Formativa e Serviço de Implantação, Monitoramento e Avaliação no 
âmbito da FESF-SUS, o que se coaduna com a possibilidade de contratação de 
pessoal, por prazo determinado, para serviços desta natureza, nos termos da 
Deliberação nº 20, do COC, de 21 de maio de 2010; 
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CONSIDERANDO que o emprego de Técnico de Suporte para Tecnologias 
Específicas não consta no Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS, deixando 
de ser, desse modo, integrantes da carreira intermunicipal da FESF-SUS. 
 
CONSIDERANDO a amplitude do conceito de tecnologia e pensando o mesmo 
enquanto o conjunto de saberes, habilidades e ferramentas para o desenvolvimento de 
determinada atividade (no campo do cuidado ou da gestão) para atingir determinados 
fins; 
 
CONSIDERANDO que a demanda que motivou a criação do emprego de Técnico de 
Suporte para Tecnologias Específicas para o Projeto “Telessaúde Brasil Redes – 
Bahia” pode estender-se para outros projetos ou programas que envolvam o uso de 
tecnologias específicas. 
 
CONSIDERANDO a urgência na criação do emprego de Técnico de Suporte para 
Tecnologias Específicas no âmbito da FESF-SUS para atender os Serviços de 
Teleconsultoria e Segunda Opinião Formativa e Serviço de Implantação, 
Monitoramento e Avaliação no âmbito da FESF-SUS; 
 
CONSIDERANDO que a demora na criação do emprego de Técnico de Suporte para 
Tecnologias Específicas no âmbito da FESF-SUS pode causar prejuízo a prestação 
dos Serviços de Teleconsultoria e Segunda Opinião Formativa e Serviço de 
Implantação, monitoramento e Avaliação no âmbito da FESF-SUS. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Autorizar, ad referendum, a criação e regulamentar o emprego de Técnico de 
Suporte para Tecnologias Específicas de que trata este Ato, no seguinte quantitativo e 
mediante a remuneração abaixo apontada, por meio de processo seletivo simplificado 
pautado na prévia comprovação da existência de recursos financeiros para suprir as 
despesas correlatas: 
 
 

Emprego Quantitativo Remuneração Bruta (Salário+GPQ) 

Técnico de Suporte para 
Tecnologias Específicas 

 
20 

 
R$ 1.893,43 + até 26,5% de GPQ 

 
Art. 2º. São pré-requisitos para a seleção e contratação dos profissionais tratados 
nesta Deliberação: 
 
I – Técnico de Suporte para Tecnologias Específicas:  
 

a) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior na área da Saúde, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro profissional no órgão de 
classe competente;  
 

b) Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado. 

 
Art. 3º. São as seguintes as atribuições dos empregos de que trata este ato: 
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I – Técnico de Suporte para Tecnologias Específicas 
 

 Realizar, com periodicidade definida em Plano de Trabalho Individual a ser 
pactuado com a chefia imediata, visitas de apoio in loco às equipes de saúde de 
sua área de abrangência; 

 

 Auxiliar os profissionais na sua área de abrangência na resolução de problemas 
relacionados ao uso da tecnologia; 

 

 Coletar e registrar dados de monitoramento do uso da tecnologia junto às 
equipes de saúde; 

 

 Apoiar e acompanhar o cronograma de atividades para implantação e suporte 
das Tecnologias Específicas, presencialmente ou à distância. 

 

 Realizar capacitações para implantação e aplicação das Tecnologias 
Específicas. 

 

 Realizar visitas técnicas de suporte à implantação de Tecnologias Específicas 
aos municípios/instituições participantes;  

 

 Participar da produção e revisão das normas operacionais, protocolos de 
trabalho e Relatórios de Produtividade referentes à sua função. 

 
Art. 4º. A jornada de trabalho do Técnico de Suporte para Tecnologias Específicas de 
que trata este ato será de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira. 
 
Art. 5º. O emprego de Técnico de Suporte para Tecnologias Específicas criado através 
deste ato obedecerá aos limites e as condições de que trata a Deliberação nº 20, do 
Conselho Curador da FESF-SUS, inclusive no que tange ao pagamento das verbas 
trabalhistas devidas, as quais se darão nos moldes da contratação por prazo 
determinado prevista na CLT. 
 
Art. 6º - Este ato administrativo entrará em vigor na data de sua publicação, e deverá 
ser submetido ao Conselho Curador para que seja referendado, mediante Deliberação 
específica, como primeiro ponto de pauta da próxima reunião ordinária, e deverá ser 
publicado no mural, no site institucional da FESF-SUS e seu extrato no Diário Oficial 
do Estado. 
 
Art. 7º - Revogam-se as disposições contrárias.   
 

 
 

Salvador-Bahia, 07 de maio de 2013. 
 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 


