
 
 

 
 

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

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 149/2020 
 

 
Considerando a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão 

profissionalizada, pública, sustentável e transparente;  

 

Considerando o advento do Contrato de Gestão entre a FESF-SUS e a Companhia de 

Transportes do Estado da Bahia com vistas a instaurar a Gestão Associada de 

Serviços Públicos, em destaque o Serviço para triagem sanitária e epidemiológica de 

passageiros do sistema metroviário Salvador – Lauro de Freitas e no Trem Urbano de 

Salvador além de outras necessidades surgidas no âmbito da FESF-SUS; 

 

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

atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar, ad referendum, a criação e regulamentação do emprego de Técnico 

de Informática de que trata este Ato, mediante a remuneração abaixo apontada, por 

meio de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado pautado na prévia 

comprovação da existência de recursos financeiros para suprir as despesas correlatas: 

 

Emprego Carga Horária  Remuneração  

 
Técnico de Informática 

 
30 horas 
semanais 

 

 

SALÁRIO BÁSE: R$ 904,22 (novecentos e 
quatro reais e vinte e dois centavos). 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: acréscimo de 
até 26,5% (vinte e seis e meio por cento) 
desse valor, a título de GPQ – Gratificação de 
Produção e Qualidade (R$ 239,62). 

OUTROS ACRÉSCIMOS: 20% (vinte por 
cento) do salário mínimo, a título de Adicional 
de Insalubridade (R$209,00). 

 

 

Art. 2º São pré-requisitos para a seleção e contratação do profissional tratado neste 

Ato: 

 

 Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso 

Técnico em Informática, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). 



 
 

 
 

 
São atribuições do emprego de que trata este ato: 

1. Desenvolver atividades de manutenção, operação e suporte técnico de equipamentos e de 

microcomputadores, envolvendo utilização de aplicativos e problemas de hardware e software; 

2. Executar a montagem de aparelhos, circuitos ou componentes eletrônicos, utilizando técnicas 

e ferramentas apropriadas, orientando-se por desenhos e planos específicos; 

3. Preparar, instalar e manter cabeamentos de redes; 

4. Instalar e configurar dispositivos de comunicação digital e programas de computadores em 

equipamentos de rede; 

5. Configurar acessos de usuários em redes de computadores; 

6. Implementar recursos de segurança em redes de computadores;  

7. Realizar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, identificando 

os principais componentes de um computador e suas funcionalidades; 

8. Avaliar a necessidade de substituição ou atualização tecnológica dos componentes de redes;  

9. Instalar, configurar, desinstalar, manter e atualizar “softwares”;  

10. Auxiliar os usuários na utilização dos equipamentos de informática;  

11.Realizar a manutenção dos microcomputadores e solicitar o atendimento do serviço 

especializado, quando necessário;  

12. Operar e manter os sistemas de informação de uso da FESF-SUS; 

13. Contribuir em treinamentos de usuários, pertinentes à sua área de atuação, incluindo a 

preparação de ambiente, equipamento e material didático.  

14. Auxiliar na organização de arquivos e no envio e recebimento de documentos, pertinentes à 

sua área de atuação, para assegurar a pronta localização de dados.  

15. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 

materiais utilizados, bem como do local de trabalho. 

16. Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações recebidas dos 

usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio superior.  



 
 

 
 

17. Efetuar reparos em sistemas eletrônicos ou conjuntos mecânicos de equipamentos, 

conforme solicitações recebidas ou a partir de problemas detectados.  

18. Planejar, controlar e realizar ações de montagem e de manutenção corretiva e preventiva de 

sistemas integrados eletrônicos.  

19. Dar suporte técnico em apresentações de aulas, palestras, seminários etc., que requeiram o 

uso de equipamentos de informática. 

20. Realizar o acompanhamento do funcionamento dos sistemas em processamento, 

solucionando irregularidades ocorridas durante a operação. 

21. Realizar trabalhos de transmissão e captação de imagem e som, operando equipamentos de 

áudio e vídeo, a partir de uma programação de trabalho previamente estabelecida.  

Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.   

 

 

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 
 


