
 
 

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

 
ATO ADMINISTRATIVO nº 084/2018 

 
O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 
Art. 1º - Instituir e nomear a Comissão Especial responsável pelo Processo do Concurso Público FESF-SUS, a ser 
composta pelos seguintes membros: 

 
1. Laís Cerqueira da Costa – Gestora de Pessoal, matrícula: 95484 (Presidente); 
2. Leila Fraga Coutinho – Procuradora, matrícula: 95804; 
3. Vielka Vieira Lins – Diretora de Gestão de Serviço, matrícula: 90343; 
4. Luciana América Cabral Ferreira da Conceição – Função Estratégica de Gestão, matrícula: 95594.  

 
Art. 2º - A Comissão Especial responsável pelo Processo do Concurso Público FESF-SUS tem caráter temporário, 
competindo-lhe acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades correspondentes à realização do Concurso 
Público referente ao Processo Administrativo nº 0226/2014. 
 
Art 3º - Compete à Comissão: 

 
I. Fornecer à contratada, elementos técnicos e jurídicos próprios da Fundação, para elaboração do edital; 
II. Revisar o edital, e indicar as datas de abertura e realização de cada etapa do Concurso; 

III. Supervisionar a publicação do edital; 
IV. Supervisionar os locais para a realização das inscrições e das provas; 
V. Supervisionar a convocação, seleção e treinamento de coordenadores, fiscais e auxiliares de limpeza nos 

locais das provas; 
VI. Examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas junto à contratada, desde a etapa da inscrição até o resultado final; 
VII. Supervisionar a execução do Concurso; 

VIII. Propiciar as condições apropriadas para a realização das provas do candidato portador de necessidades 
especiais; 

IX. Baixar instruções normativas necessárias à realização do Concurso; 
X. Coordenar e/ou supervisionar a aplicação das provas; 

XI. Proceder à apreciação e se necessários propor alteração no relatório final da contratada, buscando preservar 
os princípios constitucionais que regem a matéria, antes da homologação do Concurso; 

XII. Propor ao Diretor Geral, com base nas razões de direito, pedido de adiamento, suspensão e extinção do 
Concurso, no todo ou em parte; 

XIII. A comissão poderá criar subcomissões, com a finalidade de auxílio técnico administrativo, necessário à 
realização das atividades do Concurso; 

XIV. As atribuições desta Comissão serão encerradas após a divulgação do resultado final fornecida pela 
contratada, cabendo ao Núcleo de Gestão de Pessoal - NUGEP; 

XV. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS, ouvida a Comissão 
do Concurso e a Contratada; 

XVI. Não poderá fazer parte da Comissão do Concurso, grupo de apoio administrativo, grupo de fiscais, que tenham 
parentesco com candidatos, cônjuge ou parente até terceiro grau, por afinidade ou consanguinidade. 

 
Art.4º - Este ato administrativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

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

 

Salvador-Bahia, 04 de abril de 2018. 

 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral 


