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

ATO ADMINISTRATIVO nº 0172/17  
 
 

Considerando a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão profissionalizada, 

pública, sustentável e transparente; 

 

Considerando o advento do Contrato de Programa entre a FESF-SUS, Secretaria de Saúde da 

Bahia (SESAB) e Municípios, instrumento este que regula as obrigações entre o Estado da Bahia, 

a Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS e os Municípios que celebraram Convênio de 

Cooperação para a Gestão Associada dos Serviços Públicos na Área da Saúde Pública; 

 

Considerando ainda a necessidade de estruturação da gestão de novos serviços desenvolvidos 

pela FESF-SUS, em especial, àqueles advindos a partir do 4º Termo Aditivo ao Contrato de 

Programa em conjunto com a Secretaria de Saúde da Bahia e os Municípios. 

 

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

estatutárias, RESOLVE: 

 

Art. 1º. Autorizar, ad referendum, a criação e regulamentar os empregos: Telerregulador Médico e 

Teleconsultor Médico, no seguinte quantitativo e mediante a remuneração abaixo apontada, 

pautado na prévia comprovação da existência de recursos financeiros para suprir as despesas 

correlatas: 

 

 

Emprego Quantitativo Carga Horária Remuneração Bruta 

 

Telerregulador Médico 

 

01 

 

Considerando o cumprimento 

de metas pré-estabelecidas em 

contrato (Home Office) 

 

R$ 6.687,80 

 

Teleconsultor Médico 

 

 

 

02 

 

Considerando o cumprimento 

de metas pré-estabelecidas em 

contrato (Home Office) 

 

R$ 2.986,17 

 

Art. 2º. São pré-requisitos para os empregos de que se trata neste Ato: 

 

I – Telerregulador Médico:  

 

a) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 

medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no órgão de classe competente, além de Residência em 

Medicina de Família e Comunidade;  
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b) Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

II – Teleconsultor Médico:  

 

a) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 

medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no órgão de classe competente. 

 

b) Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

 

Art. 3º. São as seguintes as atribuições para os empregos tratados neste Ato: 

 

I – Telerregulador Médico:  

 

• Receber, analisar, classificar e orientar o fluxo de solicitações de teleconsultoria 

distribuindo as solicitações aos teleconsultores de acordo com a área profissional de cada 

teleconsultor, com a categoria profissional do solicitante, com o enfoque da solicitação e 

com a frequência de respostas do teleconsultor em relação ao tema de cada solicitação; 

 

• Trabalhar de forma integrada com a equipe de regulação, com a equipe de teleconsultoria 

e com a coordenação geral, mantendo contato virtual constante e presencial quando 

necessário; 

 

• Apoiar as atividades do(a) coordenador(a) geral; 

 

• Realizar a distribuição das solicitações de acordo com a carga horária de cada 

teleconsultor; 

 

• Devolver solicitações fora do escopo das atividades de Telessaúde, aos solicitantes, com 

os devidos esclarecimentos; 

 

• Acionar o(a) monitor(a) de regulação para esclarecimento de solicitações dúbias; 

 

• Redirecionar solicitações de formato equivocado (assíncrono para síncrono e vice-versa); 

  

• Manter contato virtual constante com os teleconsultores esclarecendo, sempre que 

necessárias dúvidas quanto ao conteúdo, ao enfoque das solicitações e ao fluxo das 

respostas às solicitações; 

 

• Classificar todas as solicitações recebidas de acordo com o método de Classificação 

vigente e definido por norma interna; 
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• Realizar auditoria, com periodicidade definida por norma interna, das atividades dos 

teleconsultores; 

 

• Participar, de forma presencial ou remota, das reuniões de regulação e teleconsultoria, 

bem como das oficinas de atualização, conforme periodicidade determinada por norma 

interna; 

 

• Produzir e/ou participar da produção de protocolos, materiais de aprendizagem e outros 

materiais pertinentes a APS para distribuição entre os usuários do projeto; 

 

• Participar da produção e revisão das normas operacionais e protocolos de trabalho 

referentes à sua função; 

 

• Participar das atividades científicas do serviço. 

 

• O telerregulador deverá elaborar um relatório trimestral de suas atividades. 

 

 

II – Teleconsultor Médico:  

 

 Fornecer apoio assistencial e/ou de teleconsultoria com caráter educacional, de forma 

síncrona ou assíncrona, segunda os princípios da APS, as diretrizes do Sistema Único de 

Saúde e os marcos legais que regem as atividades de Telessaúde; 

 Selecionar, dentro da sua produção mensal, as teleconsultorias com potencial para serem 

transformadas em Segunda Opinião Formativa (SOF) e enviá-las para o(a) monitor(a) de 

regulação; 

 Seguir as orientações e manter contato direto com a equipe de regulação; 

 Apoiar, quando demandado, as atividades de outros teleconsultores; 

 Produzir e/ou participar da produção de protocolos, materiais de aprendizagem e outros 

materiais pertinentes a APS para disponibilização entre os usuários do projeto; 

 Participar, de forma presencial ou remota, das reuniões de regulação e teleconsultoria, bem 

como das oficinas de atualização, conforme periodicidade determinada por norma interna; 

 Participar da produção e revisão das normas operacionais e protocolos de trabalho 

referentes à sua função; 

 Participar das atividades científicas do serviço; 

 Realizar, minimamente, a busca de referenciais bibliográficos em base de dados confiáveis 

e qualificar o grau de evidência do referencial selecionado de acordo com o projeto 

Diretrizes da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina; 

 O teleconsultor deverá elaborar um relatório trimestral de suas atividades. 
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Art. 4º - Este ato administrativo entrará em vigor na data de sua publicação no mural da FESF-

SUS. 

 

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

 

 
 

Salvador, 02 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral 


