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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 
ATO ADMINISTRATIVO nº 0214/13 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas 

atribuições estatutárias, autorizado pelos termos do art. 21, inciso X, alínea “e”, item 3, 

do Estatuto Social da Fundação Estatal Saúde da Família, e  

CONSIDERANDO as Deliberações n.º 74, de 04/02/2013, que aprova a Reforma 

Administrativa da FESF-SUS e n.º 75, de 25/03/2013, que aprova a Reforma do 

Regimento Interno relativo ao Organograma e ao Quadro de Gestão 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 a Cooperação Técnica Bilateral entre Brasil e Cuba para 

Biotecnologias em Saúde; 

CONSIDERANDO o Protocolo de Cooperação em Saúde entre o Ministério da Saúde 

da República Federativa do Brasil e o Ministério da Saúde Pública da República de 

Cuba, no qual se estabeleceu o Comitê Gestor Binacional Brasil-Cuba em 

Biotecnologia em Saúde como mecanismos de coordenação e deliberação sobre as 

prioridades da cooperação bilateral na matéria; assinado em Havana, em 22 de 

setembro de 2011; 
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CONSIDERANDO a assinatura da Carta de Intención entre o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA/MS) e a Sección Independiente de Control Del Cáncer (SICC/MINSAP) 

ocorrida em Havana no dia 1 de fevereiro de 2012, onde foram analisados os projetos 

para o Tema nº1 “Terapêuticas e Programas de Controle do Câncer” da cooperação 

técnica; 

CONSIDERANDO a aprovação do projeto de colaboração nº3 “Desenvolvimento da 

Cooperação Estrutural em Saúde em Matéria de Programas de Controle do Câncer 

em áreas demonstrativas no Brasil e em Cuba 2012-2015”; 

CONSIDERANDO a assinatura da carta de intenção entre o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA/MS), a Sección Independiente de Control Del Cáncer (SICC/MINSAP), a 

Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia (SESAB/BA), a Fundação Estatal 

Saúde da Família (FESF-SUS) e a Prefeitura de Vitória da Conquista ocorrida em 

março de 2013 neste município;  

CONSIDERANDO que a Fundação Estatal Saúde da Família foi escolhida como a 

instituição brasileira coordenadora do Projeto Conquista; 

CONSIDERANDO a necessidade de estruturação da gestão de novos serviços 

desenvolvidos pela FESF-SUS; 

CONSIDERANDO a transitória necessidade do Serviço de Gestão do Projeto 

Conquista, 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; 

CONSIDERANDO a necessidade de estruturação do projeto e da realização de 

articulações institucionais para o Projeto Conquista; 

CONSIDERANDO a urgência na criação do cargo de assessoria para que sejam 

executadas as ações visando à aprovação e efetivação do Projeto Conquista; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Autorizar, ad referendum, a criação do cargo de Assessor Especial para a 

Gestão do Projeto Conquista – Parceria Internacional que envolve MINISTÉRIO DA 
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SAÚDE, INCA, FESF-SUS, SESAB, PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA E 

MINISTÉRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE CUBA. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DO CARGO DE ASSESSOR PARA O PROJETO CONQUISTA 

 

Art. 1 º. O cargo de assessoria do Projeto Conquista da FESF-SUS visa garantir a 

efetivação do projeto conforme parâmetros e termos definidos pela Cooperação 

Técnica Brasil-Cuba para Controle do Câncer. 

Parágrafo único. O Assessor do Projeto Conquista descrito no caput deste artigo 

deverá garantir, de forma organizada, responsável e tecnicamente qualificada, a 

elaboração do projeto e documentos necessários, a articulação com os parceiros 

institucionais, acompanhamento da tramitação do projeto no Comitê Binacional, 

visando garantir assim a aprovação e execução do Projeto Conquista segundo firmado 

internacionalmente. 

Art. 2º. O Assessor do Projeto Conquista estará ligado à Diretoria Geral (DG), 

hierarquicamente ligada à Secretaria Executiva (SECEX). 

Art. 3º. Cabe ao Assessor do Projeto Conquista, em designação da Diretoria-Geral, 

a coordenação global dos fluxos institucionais de formulação e aprovação do Projeto 

junto aos parceiros institucionais. 

Parágrafo único. A assessoria do Projeto Conquista será exercida por profissional de 

livre nomeação do Diretor-Geral, compondo-se em emprego de comissão, exigindo-se 

formação de nível superior, preferencialmente na área da saúde, com pós-graduação 

em áreas como saúde coletiva, saúde pública e/ou gestão pública, além de 

experiência de gestão compatível e analisada à luz da complexidade das funções e 

responsabilidades previstas para o cargo. 

Art. 4º - 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. 
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Art. 5º - Revogam-se as disposições contrárias.   

 
Quadro I – Demonstrativo de Quantitativos e Custos da Assessoria do Projeto 
Conquista  
 

Categoria 

A B C D (B+C) E (A*D) 

Qtd. 
Salário 
Bruto 

Encargos e 
Benefícios* 

SUBTOTAL TOTAL 

Gestor de Unidade de 
Trabalho I  

01 R$ 9.441,04 R$ 4.735,82 R$ 14.176,86 R$ 14.176,86 

TOTAL 01    R$ 14.176,86 

 
Obs.: Valor mensal com encargos, benefícios e provisões. 

 
 
Quadro II – Demonstrativo de Empregos de Comissão de Assessoria do Projeto 
Conquista  
 

 

Diretoria Emprego de comissão 

Diretoria de Gestão (DG) 

Assessor Especial para a  

Gestão do Projeto Conquista 

 
 

Salvador-Bahia, 21 de junho de 2013. 

 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 


