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ATO ADMINISTRATIVO nº 265/19 
 

Considerando o disposto nos regulamentos que descrevem critérios e 
requisitos para atribuições das atividades dos Assistentes Administrativos: o 
Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas 
atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Atribuir ao empregado Augusto Carlos Damásio de Almeida, 
matrícula 09.104-3, a Função Estratégica de Gestão (FEG) na categoria de 
Assistente Administrativo - FEG de Apoio Administrativo II, para desempenhar 
as atividades elencadas a seguir: 

 

 Organizar compromissos da Procuradoria Jurídica, relacionadas 
às audiências judiciais e extrajudiciais; 

 Auxiliar a realização de tarefas administrativas para satisfazer as 
sentenças judiciais, tais como, abrir processo administrativo 
financeiro para garantir o juízo e/ou pagamento de acordo judicial; 

 Solicitação aos Núcleos Administrativos para indicação de 
trabalhador a atuar como preposto e contato com este para 
orientação previa de data, horário e assunto pertinente a ação 
judicial. 

 
Ao empregado Fernando Antônio Maia da Silva, matrícula 09.575-8, a 
Função Estratégica de Gestão (FEG) na categoria de Assistente Administrativo 
- FEG de Apoio Administrativo II, para desempenhar as atividades elencadas a 
seguir: 

 

 Organizar compromissos, dispondo horários de reuniões e entrevistas 
especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações 
em agendas; 

 Auxiliar a realização de estudos, tarefas administrativas e/ou financeiras, 
executando levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo 
atividades de atualização, acompanhamento e controle – arquivos, 
sistemas diversos; 

 Organizar agendamento de tarefas relativas a pagamentos de taxas, 
impostos, certidões, entre outros. Ou seja, efetuar controles diversos por 
meio eletrônico e manual; 

 Coletar e consolidar dados, elaborar planilhas de cálculos, gráficos e 
controles de qualquer natureza, inerentes a sua área de atuação; 

 Emitir relatórios diversos, elaborando informações digitalizadas ou não, 
para banco de dados e liberação de repasse para entidades entre 
outros; 



 
 

 Executar atividades relativas a cadastros gerais (inclusões, exclusões, 
alterações etc), mantendo a base de dados devidamente atualizada; 

 
 
 
À empregada Jaina do Espírito Santo Pereira dos Santos, matrícula 0956-
10, a Função Estratégica de Gestão (FEG) na categoria de Assistente 
Administrativo - FEG de Apoio Administrativo I, para desempenhar as 
atividades elencadas a seguir: 

 

 Assessorar o gestor nas questões relativas à rotina do trabalho com 
autonomia e domínio dos processos; 

 Apoiar Analistas e Gestor da sua área de atuação, na análise crítica dos 
processos, com foco na melhoria contínua;  

 
 
Art. 2º - Este ato administrativo entrará em vigor em 02 de dezembro de 2019. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.   

 

 

 

Salvador-Bahia, 04 de dezembro de 2019 

 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 
 
 
 


