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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Deliberação do Conseiho Curador FESF, n.o33, da reunião ordinária de n°

22 de 08 de dezembro de 201.0.

Descreve e determina o quantitativo de

funções estratégicas de gestão da

Fundação Estatal Saúde da Família.

o Conselho Curador da Fundação Estatal de Saúde da Família da Bahia, no

uso de suas atribuições que são conferidas pelo inciso 111do art. 9° do Estatuto,

resolve aprovar o Quadro Demonstrativo de Quantitativos e Custos das

Funções Estratégicas de Gestão vinculado à Fundação Estatal Saúde da

Família, na forma 3diante estabelecida,

CONSIDERANDO:

a Regulamentação resultante de deliberação do Conselho Curador FESF, n.o21, de 21

de maio de 2010, que institui normas internas sobre o exercício de funções

estratégicas junto ~j i:ESF, mais a respectiva Gratificação por Exercício de Funções

Estratégicas, a ser paga aos empregados da Fundação

RESOLVE:

Art. 1°. Criar, conformo Deliberação do Conselho Curador FESF, n.o 21, de 21 de maio

de 2010, as Funções Estratégicas de Gestão, indicadas qualitativamente e

quantitativamente no (]ll<ldro abaixo:

Quadro: :=, n; Dos Estratégicasde Gestão

Assistente de k;nio e Oualific ão da Gestão Municipal
.---'. I;'

F
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Quantitativo

20



"
Assistente de. Educação Permanente, Pesquisa e 04Qualificação do Trabalho

Assistente de G:::;tão, /\poio e Avaliação da Atenção 06Primária
_.

Parágrafo primeiro. r L) /\r.c;xo I desta Deliberação, para cada Função Estratégica de

Gestão específica, e~',~,0descritas as atribuições básicas, os requisitos básicos que o

empregado deve ter fJdréJ assumir a respectiva Função, além da jornada padrão e

outras informações a!in:?ntes a cada uma delas,

Parágrafo segundo.' i\j:) Anexo 'li desta Deliberação está o Quadro demonstrativo dos

quantitativos e custo~~ ci:1S i~unções Estratégicas de Gestão criadas nesta Deliberação.

Art. 2°. O cálculo da (:;ratificação por Exercício de Função Estratégica de Gestão que,

conforme art. 3°. da F·'eCJulamentação nO 21 do Conselho Curador, incide sobre o

salário base inicial 'é' ':rTliJtego, deva ser proporcionalizado pela carga horária

contratada do emprq;.' :0 c;uu!ldo esta for menor que 40 (quarenta) horas.

Art. 3°. A Diretoria Exc;c~ltivé.lda FESF está autorizada a nomear empregados de

carreira da FESF pélra ,;t::,:; funções dentro dos limites estabelecidos na Deliberação

n° 21 e nesta Delibc;r: . ',o ,; S811S Anexos.

Salvador/SA, 08 de D:':2m;)ro de 2010.
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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Deliberação do Conselho Curador FESF, n.o 33, da reunião ordinária de n°

22 de 08 de dezembro de 2010.

Anexo I - Quadro Demonstrativo de

Quantitativos e Custos das Funções

Estratégicas de Gestão criadas na

Deliberação n.° 33

Quadro I

Assistente de Apoio e Qualificação Max 1.209,29 457,11 1.666,40 33.328,00
20da Gestão Municipal Min 906,71 342,74 1.249,44 24.988,84

Assistente de Educação Max 1.209,29 457,11 1.666,40 6.665,60
Permanente, Pesquisa

8
1

__ °4Qualificação do Trabalho Min 906,71 342,74 1.249,44 4.997,76

Assistente de Gestão, Apoio Max 1.209,29 457,11 1.666,40 9.998,408i

I 06Avaliação da Atenção Primária Min 906,71 342,74 1.249,44 7.496,64
1---

TOTAL I 30 49.992,00
I

Obs1.: Valor mensal com Encargos c Previsões.
Obs2.: Matriz de encargos consider,,(os li:) cálculo:
- INSS: 20,00%
- FGTS: 8,00%
- PIS/PASEP: 1,00%.
- Férias: 2,80%.
- 13° Salário: 8,33% (provisionamento mês)
- Seguro Acidente e Salário Educação 5,50'/;,
- Fundo de Contingência - 4,00%
- Incra e Sistema S- 3,30%
Obs3.: Benefícío:
- Vale alimentação de R$ 264,00

An 10 Carlos Silva M~áes Neto

residente do conselrreJ~d9r da Fundação
/'.. .



Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Deliberação do ConsGlho Curador FESF, n.o33, da reunião ordinária de n°

22 de 08 de dezembro de 2010.

Anexo I - Descrição das Funções

Estratégicas de Gestão criadas na

Deliberação n.o33

DESCRIÇAO DA FUNÇAO ESTRATEGICA DE GESTAO:

1 - Assistente de Apoio ~ Qualificação da Gestão Municipal

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

- Atuar nas áreas de políticas de saúde, planejamento e gestão, informação em saúde,
epidemiologia, geren~i()mento de serviços de saúde, gestão de sistemas de saúde;
- Assumir o papel de racililador/docente/coordenador em cursos e atividades de
Educação Permanente;
- Desenvolver, juntamente com equipe de produção, propostas metodológicas para
formação e qualificação profissional, bem como a produção de material didático-
pedagógico;
- Participar da elaboração e desenvolvimento de pesquisa;
- Operacionalizar e COO.-C2narprojetos da área da educação em saúde e promoção da
saúde;
- Participar e contribuir com espaços coletivos de gestão, planejamento e avaliação;
- Coordenar, operacion3iizar, monitorar e avaliar as ações de qualificações, cursos e
atividades de Educaç80 Permanente; e
- Realizar outras atribuições pertinentes ao exercício da função, conforme legislação
vigente.

REQUISITOS BASICOS:

'amento e Gestão
paio nstitucional I

volvimento Organi ~cional
i

l'

Livre provimento deMtre
"

o

- Pós-Graduação em .~)(:·Iae Coletiva, Saúde da Família ou Saúde Pública Planejamento
em Saúde ou Informaç~;o em Saúde e/ou experiência de desenvolvimento como gestor
de atividade semelhante ~,demari,Çladaao empregado em Plano de Tr balho.específico.

=~- , S~



carreira.

DESCRIÇAO DA FUNÇAO ESTRATEGICA DE GESTAO:

2 - Assistente de Edu~ação Permanente, Pesquisa e Qualificação do Trabalho

ATRIBUIÇOES SUMARIAS: '

- Atuar na área de PUI;Lí;~sde educação em saúde, o devido planejamento e gestão;
- Coordenar, operacioldizar, monitorar e avaliar as ações de qualificações, cursos e
atividades de Educaç: :'crmanente;
- Assumir o papel de.; facililador/docente em cursos e atividades de Educação
Permanente;
- Desenvolver, junlalTlt:llle com equipe de produção, propostas metodológicas para
formação e qualifiC:2çi'io profissional, bem como a produção de material didático-
pedagógico;
- Participar da elabué,', ,lO e desenvolvimento de pesquisas nas áreas de tecnologia
de gestão e do cuidó ;(
- Operacionalizar e courdellar projetos da área da educação em saúde e promoção da
saúde;
- Participar e contrlbuil com espaços coletivos de gestão, planejamento e avaliação;
- Participar de ativid,(; de Educação Permanente; e
- Realizar outras aI:')' ':~[jes pertinentes ao exercício da função, conforme legislação
vigente.

REQUISITOS BASICOS PARA INGRESSO:

- Pós Graduação em • "!:JCle Coletiva, Saúde da Família, Saúde Pública ou Educação
em Saúde e/ou expc'i, :eia de desenvolvimento em gestão, educação ou pesquisa na
atividade semelhantrc " :mandada ao empregado em Plano de Trabalho específico.

o JORNADAPADR}._,

o ÁREAS DE ATUAÇ.,'J:

o FORMA DE PROV:: -=l\lTO:
carreira.

40 horas semanais

- Educação Permanente em Saúde.
- Gestão e Desenvolvimento de Pessoal.
- Gestão do Trabalho.
- Gestão do Process91 de Trabalho.

,/'/1,·l/
- Livre proV,i~,i(!Q'j;(ntre os empregado

/ l/f
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3 - DESCRIÇAO DA FUNÇAO ESTRATEGICA DE GESTAO:

_.~o=._.=.= •••••

Assistente de Gestão, Apoio e Avaliação da Atenção Primária

- Atuar nas áreas CJ2 ;)ulílicas de saúde, planejamento e gestão, informação em
saúde, epidemiologié!, gerenciamento de serviços de saúde, gestão de sistemas de
saúde, com foco na r~roduç~oe na avaliação de informações;
- Trabalhar com o:., :.~l8mas de informação em saúde e com programas de
armazenamento e;'" '1';":').de dados;
- Participar da elabt);.i ,: .u e desenvolvimento de pesquisa, quantitativa e qualitativa;
- Participar e contriblJir com espaços coletivos de gestão, planejamento e avaliação;
- Coordenar, operé1cu,'.,.z<Jr, monitorar e avaliar as ações de qualificações, cursos e
atividades de Educ<lção I~ermanente; e
- Realizar outras ali )UI pertinentes ao exercício da função, conforme legislação
vigente.

REQUISITOS BASICC:", PARA INGRESSO:

- Pós-Graduação e'll ':1lide Coletiva, Saúde da Família ou Saúde Pública ou
Epidemiologia ou F'L ;,·';"fnC?ntoem Saúde ou Informação em Saúde e/ou experiência
de desenvolvimenl (11:0 gestor de atividade semelhante à demandada ao
empregado em PIZl' ( Tr:;bJlho específico,~=~-_-:...;.......;..;...--------------_....
o JORNADA PAOl,: .~~:

o ÁREAS DE ATU,'. .,'

o FORMA DE PRC'.
carreira.

.-no:

40 horas semanais

- Planejamento e Gestão
- Apoio Institucional
- Gestão do Processo de Trabalho
- Gestão do Cuidado
- Informação, Monitoramento, Avaliação e
Controle

- Livre provimento dentre os empregados de

or da Fundação
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