
 
 

www.fesfsus.ba.gov.br 

 
 

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

 
 

ATO ADMINISTRATIVO nº 184/2021 
 
 
Considerando a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão 

profissionalizada, pública, sustentável e transparente;  

 

Considerando o advento do Contrato firmado entre a FESF e SESAB, destinado à 

Gestão direta do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio - HMIJS, que contém 

as ações e serviços públicos de saúde, da assistência em rede, do ensino, pesquisa, 

incorporação tecnológica e da gestão, que serão prestados, trazendo ainda as metas 

quantitativas e qualitativas a serem contratualizadas, bem como indicadores para 

avaliação do desempenho considerando o padrão de assistência estabelecido pela 

Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, em comum acordo com a FESF, para 

desenvolver a gestão hospitalar.  

 
Considerando que a FESF e o Governo do Estado, por meio da SESAB, decidiram 

que é estratégico para o SUS-Bahia a especialização da FESF na gestão hospitalar, 

constituindo-se como uma alternativa pública para a gestão deste tipo de 

equipamentos na Bahia. 

 
Considerando que cabe à FESF na condição de responsável pelo gerenciamento do 

HMIJS, com o apoio da SESAB, identificar, avaliar, definir e executar todas as ações 

necessárias para oferecer assistência de alta qualidade e o acesso da população a 

todos os serviços disponibilizados pelo HMIJS, respondendo à demanda da região. 

 
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 
em Análises Clínicas 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. 
 
 
Art. 2º São pré-requisitos para a seleção e contratação do profissional tratado neste 
Ato: 

 Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino 

médio Técnico em Análises Clínicas expedido por instituição de ensino, reconhecida 

pelo Ministério da Educação; 
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 Registro no Conselho Classe. 

 

 
 Art. 3º São atribuições do emprego de que trata este ato: 

 

 Acolher, cadastrar e orientar pacientes e acompanhantes quanto à coleta do material 

biológico;  

 Realizar triagem, coleta e identificação de amostra ou material biológico para a 

realização de testes e exames, utilizando métodos específicos para cada caso;   

 Preparar, acondicionar, conservar e transportar amostra ou material biológico, 

utilizando técnicas para garantir a integridade do mesmo, observando as normas de 

biossegurança, e promovendo adequadamente o descarte, quando necessário;  

 Preparar reagentes, controlando e monitorando a estabilidade, lote, conservação e 

validade dos mesmos;  

 Atuar na operação e manutenção de equipamentos, materiais e instalações de 

trabalho;  

 Contribuir na organização do arquivo de exames e documentos de modo a garantir a 

rastreabilidade dos processos;  

  Auxiliar em levantamentos de dados para fins estatísticos;  

 Realizar registros das planilhas de resultados de exames, controle de qualidade, 

manutenções preventivas e corretivas, temperaturas, rastreabilidades de reagentes, 

atendendo às normas da RDC 302/2005;  

 Executar as análises laboratoriais, cumprindo as normas técnicas nos processos 

manuais e automatizados dos diversos setores do laboratório de acordo com sua 

especificidade; 

 Seguir as normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições;  

 Desenvolver atividades respeitando os princípios da Política Nacional de Humanização – 

PNH e do Programa Nacional de Segurança do Paciente - PNSP; 

 Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor da 

Unidade Hospitalar, observadas as disposições legais da profissão; 

 Zelar pela confidencialidade das informações, bem como pela preservação e guarda dos 

equipamentos utilizados, mantendo o local de trabalho limpo e arrumado; 

 Apoiar a construção de materiais educativos para implementação da educação em 

saúde;  
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 Participar de reuniões em equipes multidisciplinares para discussão e manejo de casos 

clínicos; 

 Zelar pelo patrimônio público, segurança, conservação de equipamentos e documentos 

peculiares ao trabalho; 

 Planejar, desenvolver e colaborar para a educação permanente promovendo o 

aperfeiçoamento da equipe de trabalho;  

 Cumprir o Código de Ética e Resoluções do Conselho; 

 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente; 

 Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção 
hospitalar. 
 
 

Art. 4º A jornada de trabalho e a remuneração dos empregos criados estão dispostos 
na tabela abaixo: 

 

Emprego Carga Horária  Remuneração  

 
 
 

Técnico em Análises 
Clínicas 

 

 
 
 

30 horas 
semanais 

 
 

 

 
SALÁRIO BÁSE: R$ R$ 1.205,62 (um mil, 
duzentos e cinco reais e sessenta e dois centavos).  
 
OUTROS ACRÉSCIMOS: 20% (vinte por 
cento) do salário, a título de Adicional de 
Insalubridade - R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais). 
 
 VALOR TOTAL: R$ 1.425,62 (um mil, 
quatrocentos e vinte cinco reais e sessenta e 
dois centavos) 

 
 
 
Art. 5º - Este ato administrativo entrará em vigor na data da publicação. 
 
Art. 6º - Revogam-se as disposições contrárias.   
 
 
 
 
 

Salvador – Bahia, 04 de outubro de 2021 
 

 
 
 

Ricardo Luiz Dias Mendonça, 
Diretor Geral. 

 
 


