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ATO ADMINISTRATIVO nº 198/2021 
 
 
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 Cabo de 
Turma 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 Médio, 

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

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



 
 

 Distribuir tarefas e materiais necessários, garantindo a boa execução dos serviços 
realizados pelos agentes de higienização e auxiliares de serviços gerais; 

 Realizar o controle da distribuição de materiais e tarefas da equipe de limpeza e 
higienização; 

 Responder pela equipe de limpeza e higienização de seu turno de trabalho; 

 Realizar supervisão das tarefas a serem executadas pelos agentes de higienização e 
auxiliares de serviços gerais; 

 Orientar e acompanhar as rotinas de trabalhos da limpeza e higienização, bem como 
analisar os serviços realizados; 

 Realizar o registro das informações do plantão em livro Ata para conhecimento da 
Coordenação o serviço; 

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

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

 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  

 
 
 

Cabo de Turma 
 

 
 
 

44 horas 
semanais 

 
 

 

 
SALÁRIO BÁSE: R$ R$ 2.147,57 (dois mil, 
cento e quarenta e sete reais e cinquenta e sete 
centavos).  
 
OUTROS ACRÉSCIMOS: R$ 220 (duzentos 
e vinte reais), a título de adicional de insalubridade. 
 
VALOR TOTAL: R$ 2.367,57 (dois mil, 
trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 
sete 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 


