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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 
 

ATO ADMINISTRATIVO nº 151/2021 
 
Considerando a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão 
profissionalizada, pública, sustentável e transparente;  

Considerando o advento do Contrato entre a FESF-SUS e Gestão compartilhada do 
Serviço de Verificação de Óbito de Salvador e Região Metropolitana de Salvador- 
RMS, destinado à realização de necropsias de óbitos ocorridos por causas naturais 
sem assistência médica ou sem elucidação diagnóstica, com objetivo de 
esclarecimento da causa da morte, além de outras necessidades surgidas no âmbito 
da FESF-SUS inerentes às atribuições de cada cargo. 

 
Considerando que na área da Saúde tem o condão para elucidar as causas de morte 
natural ocorrida sem assistência médica, com assistência médica sem diagnóstico ou 
em decorrência de doenças de interesse a saúde pública, com emissão da Declaração 
de óbito (DO).  
 
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 Auxiliar 
de Necropsia 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  

 
 
 

Auxiliar de Necropsia  
 

 
 
 

36 horas 
semanais 

 
 

 

 

SALÁRIO BÁSE: R$ R$ 1.205,62 (um mil, 
duzentos e cinco reais e sessenta 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$ 
319,49)  

OUTROS ACRÉSCIMOS: 20% (vinte por 
cento) do salário, a título de Adicional de 
Insalubridade (R$ 220,00). 
 
 VALOR TOTAL: R$ 1.745,11 

 
Parágrafo 1 - Pré-requisitos para a seleção e contratação do profissional tratado neste 
Ato: 

 Certificado de conclusão do ensino médio, devidamente registrado, por instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação - MEC;  

  
Parágrafo 2 - São atribuições do emprego de que trata este ato: 

 Atuará sob supervisão e orientação do médico patologista; realizará a dissecação, 
recomposição, sutura e pesagem de órgãos; 

 Preservação de peças anatômicas e órgãos, utilizando solução específica e adequada;  
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 Coleta de amostras para exames laboratoriais;  

 Auxiliar nas técnicas de conservação e preservação do cadáver, utilizando técnicas de 
formalização ou embalsamamento. 

 Participar de atividades de educação permanente; 

 Promover o uso racional dos recursos disponíveis da área sob sua responsabilidade; 

 Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Art. 2º Autorizar, ad referendum, a criação e regulamentação do emprego de Médico 
Especialista em Informação Em Saúde, 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  

 
 

Médico Especialista 
em Informação em 

Saúde 

 
 

24 horas 
semanais 

 

 

SALÁRIO BASE: R$3.549,78(três mil 
quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e oito 
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$ 
6.200,00). 

OUTROS ACRÉSCIMOS: 20% (vinte por 
cento) do salário mínimo, a título de 
Adicional de Insalubridade (R$ 220,00). 
 
VALOR TOTAL: R$ 9.969,78 

 
Parágrafo 1 - Pré-requisitos para a seleção e contratação do profissional tratado neste 
Ato: 

 Diploma, devidamente registrado, superior de graduação em medicina, 
    (por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC) 

  Especialização em informação em saúde; 
 
 Parágrafo 2 -  São atribuições do emprego de que trata este ato: 
 

 Capacitar médicos patologistas em codificação de óbito; 

 Apoiar e discussão para definição do código útil para saúde pública na emissão da declaração 
de óbito; 

 Apoiar ao serviço de vigilância epidemiológica; 

 Realizar atividades educativas conforme as necessidade e prioridades identificadas; 

 Participar de atividades de educação permanente; 

 Promover o uso racional dos recursos disponíveis da área sob sua responsabilidade; 

 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
 
Art. 3º Autorizar, ad referendum, a criação e regulamentação do emprego de Médico 
Patologista, 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. 
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Emprego Carga Horária  Remuneração  

 
 

  
 
 
 Médico Patologista 

 
 
 
 
12 Horas 
Semanais 

 
SALÁRIO BÁSE: R$ 1.774,89 (mil setecentos e 
setenta e quatro reais e oitenta e nove 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$$ 3.100,00). 
 
OUTROS ACRÉSCIMOS: 20% (vinte por 
cento) do salário mínimo, a título de Adicional 
de Insalubridade (R$ 220,00). 
 
VALOR TOTAL: R$ 5.094,89 
 

 
Parágrafo 1 - São pré-requisitos para a seleção e contratação do profissional tratado 
neste Ato: 
 

 Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em medicina, por instituição 
reconhecida pelo ministério da educação – MEC; 

 Especialização ou residência em patologia; 
 
Parágrafo 2 -  São atribuições do emprego de que trata este ato: 
 

 Realizar necropsias, exames macroscópicos dos órgãos e microscópicos das lâminas; 

 Emitir declaração de óbito – DO; 

 Elaborar laudos histopatológicos; 

 Acompanhar e discutir a aplicação de códigos válidos para identificação correta da causa da 
morte; 

 Supervisionar os trabalhos de auxiliares e técnicos de necropsia; 

 Acompanhar o processo de embalsamamento e formalização; 

 Realizar atividades educativas conforme as necessidade e prioridades identificadas;   

 Participar de atividades de educação permanente;  

 Promover o uso racional dos recursos disponíveis da área sob sua responsabilidade; 

 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
 
Art. 4º - Este ato administrativo entrará em vigor na data da publicação. 

 

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

 
 
 
 

 
                                           Ricardo Luiz Dias Mendonça 
                                                            Diretor Geral  

 
 


