
 
 

 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 037/2019 - DE 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas 
atribuições estatutárias, e 
 
CONSIDERANDO os termos dos art. 19, inciso VI do Estatuto Social da Fundação Estatal 
Saúde da Família;  
 
CONSIDERANDO o Ato Administrativo 129/2018, que institui a Diretoria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da FESF-SUS, para atuar no desenvolvimento de pesquisa básica 
ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou no desenvolvimento de novos 
produtos, serviços ou processos, conforme necessidades do Sistema Único de Saúde; 
 
CONSIDERANDO o Ato Administrativo 01/2019, que institui a Política de Inovação da 
FESF-SUS em consonância com os ditames previstos pela Lei 10.973/2004 (Lei de 
Inovação), Lei 13.243/2016, Decreto 9.283/2018 e demais regras do arcabouço jurídico 
brasileiro; 
 
CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público para prospecção de estratégias e 
soluções para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde Nº 01/2019 – FESF-SUS. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar projeto de concessão de bolsas para apoio à estruturação jurídico-
administrativa da FESF-TECH e prospecção de estratégias e soluções para 
desenvolvimento de solução tecnológica que permitam implantar modelo de gestão da 
informação para qualificar a tomada de decisão pelos gestores do SUS e promover a 
criação e estruturação de um ecossistema de inovação, possibilitando parcerias para o 
desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios 
com geração de emprego e renda. 

 

Art. 2.º - O referido Projeto segue como Anexo I a este Ato Administrativo, dele fazendo 
parte indissociável. 
 
Art. 3.º - Esse Ato Administrativo entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4.º - Revogam-se as disposições contrárias. 
 
Salvador-Bahia, 04 de fevereiro de 2019. 
 
 
Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  
 



 
 

 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 037/2019 – DE 

 

ANEXO I 

 

 

Implantação da FESFTECH e prospecção de  

soluções e estratégias tecnológicas 
 

 

 

Projeto n.º 001/2019, elaborado para a concessão de bolsas nas 

modalidades Coordenador de Projeto, Pesquisador e Estudante, 

de acordo com a Deliberação do Conselho Curador FESF n.º 100, 

da reunião ordinária de n.º 50, de 23 de maio de 2014, com o 

objetivo de apoiar a estruturação jurídico-administrativa da 

FESF-TECH e prospectar estratégias e soluções para 

desenvolvimento de solução tecnológica que permita implantar 

modelo de gestão da informação para qualificar a tomada de 

decisão pelos gestores do SUS; e promover a criação e 

estruturação de um ecossistema de inovação, possibilitando 

parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e 

o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e 

renda. 
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Apresentação 
 

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), instituição criada em 2009, é um 

órgão integralmente público, intermunicipal, integrante da administração indireta dos 

Municípios instituidores, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, dotado de personalidade 

jurídica de direito privado e, segundo a nova legislação relacionada à inovação, uma 

instituição de ciência e tecnologia. 

A FESF-SUS foi instituída como uma proposta inovadora e consistente para avançar 

no fortalecimento do SUS e no desenvolvimento de um modelo de gestão interfederativa, 

atuando em todas as regiões da Bahia como uma instituição do Sistema Único de Saúde 

(SUS), cumprindo função essencial para a gestão compartilhada de serviços de saúde 

integrados com os entes federativos. 

Nesse contexto a FESF-SUS foi constituída por 69 municípios do Estado da Bahia 

com permissão da Lei Complementar Estadual nº 29, de 21/12/2007, tendo como base os 

princípios de gestão compartilhada, democrática e participativa. Esse modelo inovador se 

apresenta como uma solução jurídico-administrativa e sanitária para o desenvolvimento da 

atenção à saúde no Estado da Bahia e propicia agilidade e segurança para gestores, usuários, 

trabalhadores como um democrático veículo de concretização do direito humano fundamental 

da saúde. 

A Fundação, em sua finalidade e objetivos, atua como um ente integrante do Sistema 

de Único de Saúde, nos termos do art. 2° do Estatuto, de 03 de novembro de 2014, que dispõe 

que a fundação tem o fim de, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado, desenvolver 

ações e serviços de atenção à saúde, em especial a estratégia de saúde da família, de acordo 

com as políticas de saúde dos municípios instituidores e as políticas de saúde da Secretaria da 

Saúde do Estado da Bahia e do Ministério da Saúde. Ademais a atuação da FESF está 

embasada pela Lei nº. 8.958/1994 – que dispõe sobre as relações entre as instituições federais 

de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. 
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Objeto 

 

Desenvolvimento de estudos científicos e tecnológicos e de tecnologia, produto, 

serviço ou processo; realização de análises e orientações técnicas decorrentes desta atividade 

de pesquisa, em especial nas áreas jurídica, econômica, de tecnologia de informação e 

comunicação, ciência da computação e gestão em saúde, que visem a viabilizar o projeto da 

Plataforma de Inovação Tecnológica em Saúde e o desenvolvimento institucional da 

FESFTECH, por meio da incorporação de metodologias e instrumentos inovadores para a 

realização de projetos similares. 

 

Justificativa 

 

Mundialmente, é uma tendência a aposta no setor saúde como a área que terá as 

maiores inovações no campo das tecnologias de comunicação e informação. Fatores como o 

envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas, o aumento da necessidade do 

autocuidado das pessoas com problemas de saúde, o exponencial aumento de custos do setor, 

o avanço da medicina baseada em evidências, a necessidade de trabalhos cada vez mais 

integrados entre diferentes profissionais e especialidades, entre outros, têm mostrado que 

soluções de tecnologias de informação e comunicação (TIC), aliadas a reorganizações do 

processo de trabalho, serão decisivas para, ao mesmo tempo, ampliar a efetividade das ações, 

aumentar eficiência e prestar uma atenção à saúde mais acessível, com mais qualidade e mais 

humanizada. 

Aqueles locais que se adiantarem nesse processo, tanto em termos de desenvolvimento 

do conhecimento sobre os problemas a serem enfrentados e suas soluções, quanto em termos 

de tecnologias desenvolvidas e processos de trabalho redesenhados e implantados, terão 

vantagem comparativa, seja no aproveitamento dos benefícios das ações, no 

compartilhamento de experiências e informações, seja em termos de realização de negócios, 

constituição de mercados e geração de renda e emprego de qualidade. 

Nessa perspectiva, em maio de 2017, a Secretaria de Ciência Tecnologia e 

Inovação (SECTI) provocou a Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) para que a 

mesma apresentasse projetos de inovação na área da saúde. Dentre eles, foi demandado um 

especificamente para a área de Tecnologia da Informação (TI). A FESF-SUS, então, fez 

reuniões com diversas secretarias e áreas do governo da Bahia para identificar 
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necessidades e mapeou diversas oportunidades desenvolvidas no âmbito nacional que, 

combinadas e articuladas a processos de inovação, poderiam responder a estas 

necessidades. 

Foram realizadas oficinas e reuniões sobre o tema, envolvendo as secretarias de 

Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI), de Desenvolvimento Econômico (SDE), da Saúde 

(SESAB) e de Administração (SAEB), também a PRODEB e a Bahiainvest, além de 

instituições ligadas às Universidades Federais de Santa Catarina (UFSC) e de Brasília 

(UnB), institutos de pesquisa como a Fiocruz, do Sistema S e empresas privadas da área. 

Foi realizada reunião na SESAB, com a participação da mesma, e também da SECTI, SDE, 

SAEB, Prodeb e FESF-SUS que, dentre seus encaminhamentos, esboçou o escopo da parte 

que a FESF poderá contribuir para somar no projeto de informatização do estado da Bahia 

e a proposta de fomento ao ecossistema de inovação discutido com a SECTI, SESAB e 

SDE. 

Um dos frutos desse processo foi a recente criação, pela FESF-SUS, de uma área 

(diretoria) dedicada à inovação, ciência e tecnologia, a FESFTECH, tendo um dos objetivos a 

busca e desenvolvimento de combinações inovadoras entre tecnologias sociais, de atenção à 

saúde, de gestão e de informação e comunicação com a finalidade de qualificar a ação pública 

tanto em termos de políticas públicas quanto em termos de serviços e práticas que servem 

tanto à gestão pública quanto ao setor privado. É um valor para a FESF-SUS desenvolver 

essas tecnologias de forma colaborativa e sustentável, envolvendo, para isso, instituições 

públicas e privadas, como governos, universidades, serviços, instituições de pesquisa, 

empresas, fundos de fomento e investimento, entre outros. 

E esse é o caso do projeto da Plataforma de Inovação Tecnológica em Saúde, projeto 

baseado na crença de que é necessário organizar as informações disponíveis sobre um 

cidadão, suas relações e seu território a fim de planejar, implementar, gerir e avaliar a ação 

pública em benefício do mesmo e da coletividade, tanto em termos de políticas quanto 

serviços, e seguir enriquecendo essas informações com as ações desenvolvidas, resultados 

alcançados, desfechos etc. É premissa deste projeto a crença de que as TICs podem contribuir 

sobremaneira para a qualificação da ação pública integrada, com mais resultados sociais, 

otimização de recursos, desenvolvimento de inteligência e criação de ambiente de inovação e 

negócios. Com isso, pode-se promover redução de deslocamentos, exames, consultas e 

prescrições de medicamentos desnecessários; humanização e qualificação do atendimento; 



 
 

8 
 

facilitação do acesso; redução dos encaminhamentos e da quantidade e tempo de internações; 

maior racionalização da assistência farmacêutica com controle de estoques e agilização da 

compra e logística; como exemplos de alguns benefícios quando se combina novas soluções 

com uma disponibilidade inédita de informações. E, por fim, permitir que, além do setor 

público e das instituições de ciência e tecnologia, empresas, do micro empreendedor 

individual às grandes corporações, possam participar de um ecossistema de inovação, 

desenvolvendo soluções para responder a problemas e necessidades públicas e privadas. 

 

Objetivo 

 

Garantir o desenvolvimento de atividades de estudos científicos e tecnológicos e de 

desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo; a realização de análises e 

orientações técnicas decorrentes desta atividade de pesquisa, em especial nas áreas jurídica, 

econômica, de tecnologia de informação e comunicação, ciência da computação e gestão em 

saúde, que visem a: 

 

I – apoiar a estruturação jurídico-administrativa da FESF-TECH; e 

 

II – prospectar estratégias e soluções para desenvolvimento de solução tecnológica que 

permita implantar modelo de gestão da informação para qualificar a tomada de decisão pelos 

gestores do SUS; e promover a criação e estruturação de um ecossistema de inovação, 

possibilitando parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o fomento de 

pesquisas e negócios com geração de emprego e renda. 

Objetivos Específicos 

 

1- Modelar as estratégias e soluções tecnológicas prospectadas em função dos objetivos 

do projeto, levando em conta as características, necessidades, limites e potencialidades do 

contexto; 

2- Realizar estudos para definição do melhor modelo jurídico-administrativo para 

implantação das estratégias e soluções tecnológicas prospectadas; 

3 - Promover revisão do arcabouço jurídico-administrativo da FESF para definição dos 

ajustes e medidas necessárias e propor políticas e práticas para que a Fundação possa melhor 
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atuar como uma instituição de ciência e tecnologia e atuar no fomento e desenvolvimento de 

processos e ambientes de inovação; 

4 - Prospecção de inovações com potencial impacto na eficiência e efetividade da 

atenção à saúde para identificação de oportunidades para a atuação da FESF no campo da 

gestão e inovação em saúde; 

5 - Análise econômica ou dos efeitos, eficiência, efetividade e/ou custos de inovações, 

tecnologias, metodologias, processos e/ou instituições que serão ou poderão ser usadas para 

implantação e execução das estratégias e soluções tecnológicas prospectadas. 

 

Modalidades e tipos de bolsas a serem concedidas 

 

Para a viabilização do Projeto de Implantação da FESFTECH será necessária a 

concessão de bolsas nas modalidades Coordenador de Projeto (CP) Pesquisador (P) e 

estudante, conforme apresentado abaixo. 

 

Coordenador do Projeto (CP): destinada a profissional que assume função e as atribuições 

de coordenação/gerenciamento do projeto. 

Valor da Bolsa: R$ 9.800,00 mensais; 

 

Pesquisador I (P-I): destinada a profissional pós-graduado, com larga experiência em 

pesquisa, desenvolvimento, implementação, gestão e/ou avaliação de projetos, em especial, 

nas áreas jurídica, econômica, de tecnologia de informação e comunicação, ciência da 

computação e gestão em saúde. O pesquisador I poderá assumir função de gerenciamento e 

liderança de equipe dentro do projeto. . 

Valor da Bolsa: R$ 8.500 mensais; 

 

Pesquisador II (P-II): destinada a profissional graduado ou pós-graduado, com experiência 

em pesquisa, desenvolvimento, implementação, gestão e/ou avaliação de projetos, em 

especial, nas áreas jurídica, econômica, de tecnologia de informação e comunicação, ciência da 

computação e gestão em saúde.  

Valor da Bolsa: R$ 4.500,00 mensais; 
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Pesquisador III e IV (P-III e P-IV): destinada a profissional graduado ou em processo de 

graduação, com experiência na realização de diagnósticos e avaliação de efetividade, 

impactos e resultados referentes à utilização de novas tecnologias e/ou em pesquisa, 

desenvolvimento, implementação, gestão e/ou avaliação de projetos, em especial, nas áreas 

jurídica, econômica, de tecnologia de informação e comunicação, ciência da computação e 

gestão em saúde. 

Valor da bolsa: 

- P-III: R$ 3.000,00 mensais; 

- P-IV: R$ 2.000,00 mensais; 

 

Estudante I, II, III, IV (E-I, E-II, E-III, E-IV): destinada a estudante, de graduação ou pós-

graduação, vinculado a algum processo de formação nas áreas jurídica, econômica, de 

tecnologia de informação e comunicação, ciência da computação e gestão em saúde. Será 

selecionado pela FESF e/ou instituição parceira para atuação no projeto. O tipo de bolsa será 

definido pela FESF, de acordo com a complexidade das atividades a serem desenvolvidas, 

bem como tempo de dedicação necessário ao projeto. 

Valor da Bolsa: 

- E-I: R$2.500,00 mensais; 

- E-II: R$ 1.500,00 mensais; 

- E-III: R$ 1000,00 mensais; 

- E-IV: R$ 500,00 mensais. 
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Quadro síntese da estimativa de bolsas a serem concedidas pelo projeto: 

Modalidade Código Valor mensal (R$) 
Quantidade 

de bolsistas
1
 

Funções  

Coordenador 

de Projeto 
CP 9.800,00 1 

Coordenação do 

Projeto 

Pesquisador 

P-I 8.500 3 

Coordenação e 

realização dos 

estudos e atividades 

relacionados ao 

alcance dos 

objetivos específicos 

do projeto 

P-II 4.500  3 

Realização dos 

estudos e atividades 

relacionados ao 

alcance dos 

objetivos específicos 

do projeto 

P-III 3.000 3 

Prestar assistência e 

apoio aos 

consultores e 

pesquisadores 

designados neste 

projeto 
P-IV 2.000 3 

Estudante 

E-I 2.500 3 
Prestar assistência e 

apoio aos 

consultores e 

pesquisadores 

designados neste 

projeto, na área de 

seu processo 

formativo. 

E-II 1.500 6 

E-III 1.000 10 

E-IV 500 10 

1 
Representa o número máximo de bolsistas de cada tipo em um mês de execução do Projeto. Não significa que o 

Projeto vá funcionar, durante todo o seu período de vigência, com o número máximo de bolsistas previsto na 

tabela. 

Os bolsistas tipo CP e P-I (consultores e pesquisadores) poderão ser designados 

diretamente, desde que tenham o currículo compatível com as responsabilidades que serão 

assumidas no projeto. No primeiro mês após a contratação, deverão apresentar plano de 

trabalho, contendo cronograma de execução e as entregas intermediárias, que serão 

denominadas “produtos”. E deverão executar e/ou coordenar as atividades para realização do 
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objetivo no cronograma estabelecido. O plano de trabalho deverá ser aprovado pela Diretoria 

Executiva da FESF. 

Cada produto deverá ter descrito o formato de entrega e uma estimativa das horas 

necessárias para a sua realização. Além disso, deverá ser indicada, qualificada e quantificada a 

necessidade de apoio para a realização de cada produto, com a estimativa da carga horária de 

apoio necessária (conforme tabela a seguir). 

Para a realização dos produtos, os Pesquisadores I poderão contar com outros bolsistas 

em sua equipe, pesquisadores II, III e/ou IV e estudantes. Estes bolsistas serão selecionados 

por edital. 

 

Objetivo 

Específico 

Produto Tempo 

Investido 

(horas) 

Necessidade 

de Apoio 

(sim/não) 

Apoio 

Consultor 

/Pesquisador 

(horas) 

Apoio Assistente 

Pesquisa/Consultoria 

(horas) 

      

      

      

 

Produtos esperados dos bolsistas. 

 

Coordenador do Projeto – bolsista CP 

Produto: desenvolvimento das ações de coordenação e gerenciais do projeto de 

implantação da FESFTECH.  

Periodicidade: Trimestral 

Mecanismo de formalização: relatório de gestão do programa 

 

Pesquisador – bolsista P-I 

Produto: 

-plano de trabalho contendo cronograma de execução e as entregas intermediárias 

(produtos) relativas a um ou mais objetivos específicos; 

-relatório gerencial dos objetivos específicos sob sua responsabilidade (trimestral); 
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-produtos sob sua responsabilidade, na periodicidade e forma definidas no cronograma de 

execução; 

 

Pesquisador – bolsista P-II, P-III, P-IV 

Produto: 

- produtos sob sua responsabilidade, na periodicidade e forma definidas no cronograma de 

execução; 

 

Estudantes – E-I a E-IV 

Produto: 

- produtos sob sua responsabilidade, na periodicidade e forma definidas no cronograma de 

execução; 

 

O acompanhamento e a avaliação dos bolsistas serão realizados pelo Coordenador do 

projeto, de acordo com a elaboração dos produtos, conforme cronograma(s) de execução 

elaborado(s) e aprovado(s) para cada um dos objetivos específicos. 

 

Orçamento 

 

O orçamento para este projeto é de R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), para 

o primeiro ano. O orçamento para o segundo ano será definido de acordo com os resultados 

alcançados. 

O orçamento para o segundo ano será definido em decorrência da implantação das 

estratégias e soluções que venham a ser selecionadas. Será inserido neste projeto por meio de 

termo aditivo.  

 

Fontes de financiamento 

 

Este projeto será custeado com recursos do fundo de desenvolvimento da FESF-SUS, a 

título de investimento para qualificação da gestão e dos serviços prestados pela instituição. 

Além disso, poderão ser captados recursos com a finalidade específica de financiamento do 

projeto de implantação da FESFTECH. 
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Prazo de execução 

 

De fevereiro de 2019 a dezembro de 2020. 

 

Resultados esperados 

 

- Modelagem da Plataforma de Inovação Tecnológica em Saúde com modelo jurídico-

administrativo-institucional, governança, modelo de negócio e diretrizes e plano de 

implementação; 

 

- Identificação e proposição de tecnologias e inovações que se adequam ao projeto e que 

poderiam ser desenvolvidas e exploradas pela FESF-SUS e demais atores do ecossistema de 

inovação; e 

 

- Realização de processo de desenvolvimento institucional da equipe da FESFTECH para a 

incorporação de metodologias e instrumentos necessários ao papel de fomento e 

desenvolvimento de inovações em saúde.   

 


