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 Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

ATO ADMINISTRATIVO nº 117/2018 

 

  
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Curador FESF nº 100, da Reunião 

extraordinária de n° 13, de 03 de novembro de 2014, que trata da institucionalização 

do Regulamento para Concessão de Bolsas de Ensino e Pesquisa, visando ao 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da FESF; 

 

CONSIDERANDO que foi aprovado pelos membros da Diretoria Executiva FESF o 

Projeto 01/2017 para Programa Primeiro Emprego da FESF-SUS; 

 

CONSIDERANDO a manutenção e a expansão do Programa Primeiro Emprego da 

FESF-SUS; 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas 

atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Aprovar Termo Aditivo ao Projeto 01/2017 para Programa Primeiro Emprego 

da FESF-SUS.  

  

Art. 2.º - O referido Termo Aditivo ao Projeto 01/2017 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, 15 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade  

 Diretor Geral 
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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

ATO ADMINISTRATIVO nº XX /2018 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

Termo Aditivo ao Projeto n.º 001/2017 – Programa de 

Aperfeiçoamento Profissional do Programa Primeiro 

Emprego da FESF-SUS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador, BA 

2018 
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Cláusula 1ª. Ficam prorrogados os efeitos do Projeto n.º 001/2017 – Programa de 

Aperfeiçoamento Profissional do Programa Primeiro Emprego da FESF-SUS, tendo 

vigência até janeiro de 2021. 

 

Cláusula 2ª. Ficam inseridos como objetivos específicos do Projeto: 

 

I. Oferecer qualificação para profissionais do Programa Primeiro Emprego para 

atuarem nas unidades de lotação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – 

SESAB; 

II. Apoio ao Programa de Aperfeiçoamento Profissional no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, diante do aumento das áreas de formação técnica e a necessidade 

de qualificação da proposta pedagógica; 

III. Apoio à equipe de monitoramento para avaliação, monitoramento e 

acompanhamento dos trabalhadores do Programa Primeiro Emprego;  

IV. Apoio à gestão e chefias imediatas das unidades de lotação para o 

desenvolvimento do Programa Primeiro Emprego; 

V. Recomposição da equipe de monitoramento do Programa Primeiro Emprego 

para avaliação, monitoramento e acompanhamento dos serviços, através da 

fusão das atribuições do preceptor e do monitor de campo com o perfil do apoio 

institucional, configurando o que nomeamos como Supervisor Regional 

Institucional (Administrativo, Pedagógico e de Gestão) no qual as atribuições 

constam em anexo; 

VI. Apoio à Supervisão Regional Institucional (Administrativo, Pedagógico e de 

Gestão) às equipes das unidades de lotação do Programa Primeiro Emprego; 

VII. Apoio à aplicabilidade das atividades pedagógicas para o desenvolvimento das 

propostas de melhorias;  

VIII. Implantação das bolsas de Pesquisador e Estudando para atender os projetos de 

pesquisa e atividades de desenvolvimento científico, tecnológico, de informação 

e de gestão, nas áreas de educação, saúde e afins por dentro do Programa 

Primeiro Emprego; 
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Cláusula 3ª. O tópico sobre “modalidades e tipos de bolsas a serem concedidas” passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Modalidades e tipos de bolsas a serem concedidas 

Para a viabilização do Programa de Aperfeiçoamento Profissional e a proposta de 

Implantação do Grupo de Pesquisa
1
 do Programa Primeiro Emprego da FESF-SUS, 

bem como as ações e projetos desenvolvidos pelo programa será necessária a concessão 

de bolsas nas modalidades Coordenador de Pedagógico (CP), Apoio Pedagógico (AP), 

Preceptoria (P), Tutoria (T) e Conteudista (C), conforme descrito no Projeto 001/2017 - 

Projeto de Programa de Aperfeiçoamento Profissional do Programa Primeiro Emprego 

da FESF. 

 

Para o presente propomos a ampliação nas modalidades de bolsas incluindo 

Coordenador de Projeto (CP), Pesquisador (P), Estudante (E), conforme apresentado 

abaixo. 

 

Bolsa de Coordenação do Projeto (CP): destinada a profissionais que assumem função e 

as atribuições na coordenação/gerenciamento de projetos dentro do Programa Primeiro 

Emprego. 

 Tipo CP-I 

Valor: até R$ 8.000,00 

 

Bolsa de Pesquisador (P): destinada a profissional designado/indicado pela FESF que 

atuará como especialista no apoio ao desenvolvimento de ações, projetos ou pesquisas 

relevantes para o desenvolvimento do Programa Primeiro Emprego e o 

desenvolvimento científico, tecnológico, de informação e de gestão, nas áreas de 

educação, saúde e afins. 

 

 Tipo P- I  

Valor previsto até R$ 6.000,00 mensais; 

 Tipo P - II 

                                                           
1
 Projeto em desenvolvimento a ser apresentado à Diretoria Geral da FESF SUS.  
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Valor entre R$ 2.500,00 e R$ 4.500,00 mensais; 

 Tipo P– III 

Valor entre 1.500,00 e R$ 3.500,00 mensais; 

 

Bolsa para Estudante (E): pode concedida a estudantes de graduação, pós graduação ou 

estagiários de graduação, de acordo com critérios definidos pela coordenação do 

projeto, terá duração de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 

 E tipo I,  

Valor previsto até R$ 4.000,00 mensais; 

 E tipo II,  

Valor de R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00 mensais; 

 E tipo III,  

Valor de R$ 1.500,00 e R$ 2.500,00 mensais; 

 E tipo IV,  

Valor previsto será até 1.500,00. 

 

 

Cláusula 4ª. Atualiza o “quadro síntese da estimativa de bolsas a serem concedidas pelo 

projeto” para atender às atuais necessidades do Projeto: 
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Quadro síntese da estimativa de bolsas a serem concedidas pelo projeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Os valores apresentados poderão ter variáveis a depender da função, entrega dos produtos e/ou 

participações em atividades teórico-práticas, podendo, inclusive, haver mudança de uma faixa para outra. 

2 
As quantidades apresentadas são uma estimativa baseada na distribuição proposta dos projetos. 

Entretanto, poderá ser alterada a distribuição entre os tipos de bolsas, a depender da função, ocupação e 

da distribuição dos trabalhadores do Programa. 

 

 

As bolsas descritas acima serão concedidas a partir da assinatura de Termo de 

Concessão de Bolsa e canceladas mediante a assinatura de Termo de Rescisão de Bolsa. 

Durante o desenvolvimento do Programa Primeiro Emprego poderão ser necessários 

ajustes no quantitativo e modalidades/tipos de bolsas a serem concedidas, o que 

ensejará, necessariamente, a elaboração de um termo aditivo ao presente projeto. 

Em caso de necessidade de alteração de valores de bolsa, para maior ou para menor, em 

decorrência de mudanças de função ou tipo de atividade a ser desenvolvida esta 

mudança poderá ocorrer automaticamente, sem a necessidade de assinatura de um novo 

Termo de Concessão de Bolsa. 

 

Modalidade Tipo Código Valor mensal
1
 

(R$) 
Quantidade

2 

Coordenador 

de Projeto 
I CP-I Até 8.000,00 3 

Pesquisador 

I P-I Até 6.000,00 3 

II P-II De 2.500,00 a 4.500,00 3 

III P-III De 1.500,00 a 3.500,00 3 

Estudante 

I E-I Até 4.000,00 10 

II E-II De 2.000,00 a 4.000,00 10 

III E-III De 1.500,00 a 2.500,00 10 

IV E-IV Até 1.500,00 20 
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Cláusula 5ª. Inserir no tópico “produtos esperados dos bolsistas” a categoria de bolsista 

pesquisador e estudante conforme previsto no art. 6º da Deliberação 100 do Conselho 

Curador, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Pesquisador 

 Pesquisador – bolsista P-I, P-II e P-III: 

 

Produto: desenvolvimento de atividades e/ou produtos específicos para apoio ao 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa do Programa Primeiro Emprego, 

conforme necessidades identificadas pela coordenação do programa. 

 

Periodicidade: conforme definição da coordenação do programa. 

 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: conforme 

definição da coordenação do programa. 

 

Mecanismo de formalização: registro das atividades e/ou entrega dos produtos 

definidos pela coordenação do programa. 

 

Obs: a definição do tipo de bolsa (P-I, P-II ou P-III) é discricionária da 

coordenação do programa, devendo levar em consideração a complexidade e o 

tempo necessário para desenvolvimento das ações/produtos previstos e a 

experiência (currículo) do pesquisador. 

 

Estudante 

 Estudante – bolsista E-I, E-II e E-III: 

 

Produto: desenvolvimento de atividades e/ou produtos específicos para apoio ao 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa do Programa Primeiro Emprego, 

conforme necessidades identificadas pela coordenação do programa. 

 

Periodicidade: conforme definição da coordenação do programa. 
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Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: conforme 

definição da coordenação do programa. 

 

Mecanismo de formalização: registro das atividades e/ou entrega dos produtos 

definidos pela coordenação do programa. 

 

Obs: a definição do tipo de bolsa (E-I, E-II ou E-III) é discricionária da 

coordenação do programa, devendo levar em consideração a complexidade e o 

tempo necessário para desenvolvimento das ações/produtos previstos e a 

experiência (currículo) do pesquisador. 

 

 

Cláusula 7ª. O tópico “prazo de execução” fica retificado para inserir a seguinte 

redação: 

Prazo de execução 

 

De julho de 2017 a janeiro de 2021. 

 

Cláusula 8ª. Fica retificado o tópico “resultados esperados”, para inserir a seguinte 

redação: 

Resultados esperados 

 

Formação, em nível de aperfeiçoamento, modalidade de ensino à distância de 1500 

egressos do ensino técnico da Rede Estadual de Educação Profissional no âmbito do 

Primeiro Emprego, das seguintes categorias: 

 

 Técnico em administração. 

 Técnico em análises clínicas. 

 Técnico em contabilidade. 

 Técnico em enfermagem. 

 Técnico em informática. 
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 Técnico em secretariado. 

 Técnico em redes de computadores.  

 Técnico em manutenção e suporte em informática.  

 Técnico em logística. 

 Técnico em farmácia. 

 Técnico em nutrição e dietética. 

 Tec. em segurança do trabalho. 

 Técnico em recursos humanos. 

 Tec. em meio ambiente. 

 Técnico em Vendas  

 

Cláusula 9ª. Fica retificado o tópico “metas e indicadores”, para inserir a seguinte 

redação: 

Metas e indicadores 

 

  

Item Indicador 

Meta 

Insuficient

e 

Suficient

e 
Bom Ótimo 

Ocupação 

das vagas do 

Programa  

% de ocupação das vagas < 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Conclusão 

do 1º curso 

do Programa  

% de trabalhadores 

concluintes  
< 39% 

 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Conclusão 

do 2º curso 

do Programa  

% de trabalhadores 

concluintes 
< 39% 

 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Conclusão 

do 3º curso 

do Programa  

% de trabalhadores 

concluintes 
< 39% 

 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Conclusão 

do 4º curso 

do Programa  

% de trabalhadores 

concluintes 
< 39% 

 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 
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Avaliação 

dos 

trabalhadore

s ao final do 

1º ano do 

Programa  

% de trabalhadores 

avaliados com média 

suficiente no 1º ano 

< 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Avaliação 

dos 

trabalhadore

s ao final do 

2º ano do 

Programa  

% de trabalhadores 

avaliados com média 

suficiente no 2º ano 

< 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

 

 

Cláusula 10. Fica mantido o conteúdo do Projeto nº 01/2017 que não foi alterado pelo 

presente Termo Aditivo. 

 

Cláusula 11. Os efeitos do presente Termo dar-se-ão na data da sua publicação. 

 

Salvador, 31 de junho de 2018. 

 

_____________________________________ 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral FESF 


