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ATO ADMINISTRATIVO 274 – DE 31 DE JULHO DE 2013 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, e 
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 Internação 
Domiciliar, e a consequente necessidade de provimento de profissionais para o exercício das funções 
inerentes ao referido serviço, mediante processo seletivo e considerando o Resultado Final e Classificação 
dos Aprovados no seguinte Processo Seletivo Simplificado: PRIMEIRO PROCESSO DE SELEÇÃO 
SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO de assistente social, enfermeiro, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico de internação domiciliar, nutricionista, assistente administrativo e 
técnico de enfermagem, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE 
INTERNAÇÃO DOMICILIAR da FESF-SUS, RESOLVE: 
 
Art. 1º. Convocar os candidatos aprovados para o emprego de ENFERMEIRO, para serem lotados nos 
municípios de Salvador, conforme anexo I. 
 
Art. 2º. Os candidatos convocados neste ato deverão comparecer no dia 1º de agosto de 2013, às 14:00hs, 
nos locais e horários conforme anexo II. 
 
Art. 3º. Os profissionais selecionados deverão apresentar os documentos relacionados abaixo, mediante 
fotocópia e original: 
 

 Carteira de Identidade - RG  

 CPF 

 Certificado de Reservista 

 PIS/PASEP 

 Titulo de Eleitor e comprovante da última eleição 

 Certidão de Casamento  

 Cartão de Vacina do candidato 

 Certidão de Nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos  

 Cartão de Vacina dos filhos  

 Diploma Universitário e Certificado de Especialização da área que concorre 

 Carteira de Identidade Profissional  

 Comprovante de Contribuição Sindical 2013 

 Comprovante de pagamento da anuidade do ano de 2013 do Conselho de Classe (quando 

pertinente – ex: CREMEB, COREN, OAB, CREA, etc.) 

 Comprovante de Residência (conta de telefone, extrato de cartão de crédito ou bancário do mês 

vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior). 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (apresentação obrigatória), e cópia da página da foto e 

seu verso. 

 Número da Agência e Conta Corrente no Banco do Brasil  



 Currículo atualizado 

 Duas fotos 3x4 coloridas (ATUAL) 

 Comprovante de inscrição 

 
Art.  4º. Os documentos comprobatórios de formação/titulação e da experiência profissional cadastrados no 
site da FESF-SUS, deverão atender as orientações especificadas no item 6 do EDITAL N.º 01, DE 12 DE 
NOVEMBRO DE 2012. 
 

§ 1°. Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documentos poderá 
ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento de procuração particular.  

 
Art. 5º. Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos pela FESF-
SUS. 
 
 
Salvador, 31 de julho de 2013. 
 
 
CARLOS ALBERTO TRINDADE 
Diretor Geral| FESF-SUS 

 
 

 



ANEXO I 

ENFERMEIRO – SUBSTITUIÇÃO                                         
 

                           SALVADOR   
                           Local para comparecimento: na sede da FESF-SUS, situada a Rua Avenida Antônio Carlos 
Magalhães, Nº 3840, Edifício Capemi, 7º andar, Módulo B – Iguatemi.         
              

Nome  Ordem 
MANUELA PEIXOTO ARGOLO 12 

 
 
 

ANEXO II 
 

CRONOGRAMA  
 

I.Entrega de documentações: no período até 1º de agosto de 2013, às 09:00hs. 

II. Realização de exames admissionais: no dia 02 de agosto  de 2013, nos Laboratórios credenciados 

(endereços serão informados posteriormente). 

III.  Assinatura de Contrato de Trabalho: 02 de agosto de 2013. 

IV. Início das Atividades: 5 de agosto de 2013. 


