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ATO ADMINISTRATIVO nº 197/2021 
 
 
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 Saúde do Estado 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 Agente 
de Higienização 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 Ensino Fundamental, 

fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 

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



 
 

 Realizar asseio e a conservação das áreas limítrofes; 

 Realizar coleta e remoção de resíduos; 

 Realizar aplicação de ceras industriais, conservantes, lustradores e limpadores em 
móveis e pisos; 

 Realizar a retirada de pó ou varrição de pisos, carpetes e tapetes; 

 Realizar a coleta e remoção de material orgânico e inorgânico, papéis e detritos em 
áreas pavimentadas ou não pavimentadas; 

 Realizar coleta e remoção de papéis usados; 

 Realizar colocação de desodorizadores, aplicação de detergentes, lavagem e 
higienização em geral; 

 Realizar a retirada de resíduos dos vidros das portas e janelas, dentre outras tarefas de 
natureza correlata, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e 
higiene; 

 Realizar limpeza e/ou desinfecção diariamente de forma a manter/conservar os 
ambientes isentos de sujidade e risco de contaminação; 

 Realizar limpeza terminal e desinfecção das salas cirúrgicas ao término da 
programação cirúrgica e nas demais áreas, diária ou semanal conforme programação 
do contratante; 

 Executar serviços mediante a utilização de produtos adequados e em conformidade 
com as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio-ambiente que 
regulamentam a atividade, em especial as editadas pela Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA; 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s necessários para a realização 
da limpeza e desinfecção; 

 Zelar pelo patrimônio público, segurança, conservação de equipamentos e documentos 
peculiares ao trabalho; 

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

 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
 

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

Emprego Carga Horária  Remuneração  

 
 
 

Agente de 
Higienização 

 

 
 
 

36 horas 
semanais 

 
 

 

 
SALÁRIO BÁSE: R$ R$ 1.134,13 (um mil, 
cento e trinta e quatro reais e treze centavos).  
 
OUTROS ACRÉSCIMOS: R$ 220 (duzentos 
e vinte reais), a título de adicional de insalubridade. 
 
VALOR TOTAL: R$ 1.354,13(um mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais e treze 
centavos). 

 
 
Art. 5º Este ato administrativo entrará em vigor na data da publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições contrárias.   
 
 

Salvador – Bahia, 08 de outubro de 2021. 
 

 
Ricardo Luiz Dias Mendonça 

Diretor Geral 


