
 

 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 
 
 

ATO ADMINISTRATIVO 041 – 06 de março de 2015 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, e CONSIDERANDO a 

política de saúde do município destinado a pacientes do SUS, em conformidade com o desenvolvimento de ações e serviços de 

atenção à saúde, de acordo com a política de saúde do município destinado a pacientes do SUS, bem como com o Contrato de Gestão 

nº 039, de 22 de janeiro de 2014, mediante processo seletivo e considerando o Resultado provisório e Classificação dos habilitados no 

seguinte Processo Seletivo Simplificado: 4º PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA - Contratação por prazo determinado de 

Médico para compor as Equipes de Saúde da Família da FESF-SUS na Região Metropolitana de Salvador, RESOLVE: 

Art. 1º. Convocar os candidatos habilitados para o emprego de Médico Saúde da Família para a Região Metropolitana de Salvador, 

conforme descrito no anexo I.  

Art. 2º. Os candidatos relacionados na lista provisória do EDITAL N.º 03, de 06 de março de 2015 FESF-SUS, deverão apresentar os 

respectivos TÍTULOS COMPROBATÓRIOS DE FORMAÇÃO E TITULAÇÃO, em original e fotocópia, com vistas a validar a 

classificação conforme anexos deste Ato Administrativo, assim como os documentos abaixo descritos mediante fotocópia e original: 

 

 Carteira de Identidade - RG  

 CPF 

 Certidão de Casamento e/ou União Estável  

 Titulo de Eleitor  

 Comprovante de Votação e/ou Certidão de Quitação Eleitoral (Última Eleição) 

 Carteira de Identidade Profissional (Conselho de Classe do Estado da Bahia) 

 Diploma de Graduação e/ou Certificado de Conclusão do Curso (Reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC) 

 Uma Foto 3x4 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página da foto e seu verso) 

 Documento do PIS / PASEP 

 Comprovante de Residência (conta de telefone, água, luz, extrato de cartão de crédito ou bancário do mês vigente contendo a 

data de emissão do correio do mês atual ou anterior). 

 Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho de Classe do Ano de 2014/2015. 

 Documento e/ou Cartão com Numero da Agência e Conta Corrente no Banco do Brasil (caso não possua, daremos um oficio 

de abertura de conta). 

 Certidão de Nascimento dos Filhos (menores de 18 anos). 

 Certificado de Reservista (sexo masculino). 

 Laudo Médico Original ou em Cópia Autenticada (nos casos de Portadores de Necessidades Especiais) 

 

Art. 3º. Os candidatos convocados neste ato deverão comparecer no dia 10 de março de 2015 (terça-feira), das 09:00 às 17:00hs, 

conforme Cronograma no ANEXO I.  

§ 1°. Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos títulos poderá ser feita, na mesma data, local e 



 

horário, por procurador, munido de instrumento de procuração particular (que não precisa ser efetuada em cartório).  

§ 2°. Os candidatos convocados que não comparecerem para a entrega da documentação comprobatória dos títulos, serão, 

automaticamente, eliminados do certame.  

Art.  4º. Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos pela FESF-SUS. 

 

Salvador, 06 de março de 2015. 

 

CARLOS ALBERTO TRINDADE 

Diretor Geral| FESF-SUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 

Local para comparecimento: na sede da FESF-SUS, situada a Rua Avenida Antônio Carlos Magalhães, Nº 3840, Edifício Capemi, 7º 

andar, Módulo B – Iguatemi. Setor de Recrutamento e Seleção.  

Data: 10 de março de 2015 (terça-feira), das 09:00 às 17:00hs 

 

                                       
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
                       

INSCRICAO CANDIDATO PONTUACAO CLASS. 

33545 GERALDO MAJELLA DE OLIVEIRA SAMPAIO 29,00000 1 

33541 OSIRIS ROMA KRISHNA OLIVEIRA DE SOUZA PEDRA 19,70872 2 

 


