CONCURSO PÚBLICO: FESF – Fundação Estatal Saúde da Família

PERGUNTAS

FREQUENTES

Período de inscrição
05/02/2010 até 07/03/2010.

Inscrição
As inscrições para todos os empregos do concurso deverão ser realizadas pela INTERNET através de preenchimento
do formulário disponibilizado no site www.aocp.com.br

Taxa de inscrição
Para os cargos com Ensino Superior Completo a taxa de inscrição é de R$70,00 (Setenta Reais), para as vagas de
Ensino Médio/Técnico será cobrado a importância de R$40,00 (Quarenta Reais).

Pagamento
O último dia de pagamento da taxa de inscrição é 08/03/2010,

Vagas
As vagas para os empregos de Médico - Saúde da Família, Enfermeiro – Saúde da Família e Cirurgião Dentista são as
atualmente existentes para atuação nos municípios e microrregiões indicadas no Anexo II disponível no endereço
eletrônico www.aocp.com.br. , bem como aquelas que vagarem ou vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do
Concurso. O candidato se vincula às vagas acima referidas mediante as opções indicada(s) no momento do
preenchimento do formulário de inscrição, conforme segue:
OPÇÃO 01 – MICRORREGIÃO
PREFERÊNCIA DE LOTAÇÃO 01 - MUNICÍPIO
PREFERÊNCIA DE LOTAÇÃO 02 - MUNICÍPIO
PREFERÊNCIA DE LOTAÇÃO 03 - MUNICÍPIO
Para os empregos referidos acima, quando do preenchimento do formulário de inscrição, será exibido ao candidato a
relação de microrregiões e seus respectivos municípios que poderão vir a disponibilizar vagas para este concurso. O
candidato deverá optar por uma microrregião e indicar, por ordem de preferência, até 03 (três) municípios distintos em
que desejaria atuar. As preferências de lotação 1, 2 e 3 (municípios) precisam necessariamente estar vinculadas à
opção de microrregião. Esta preferência será considerada para lotação do empregado.
A AOCP processará a homologação das inscrições para a concorrência por microrregião.
As vagas para os empregos de Assistente Social, Educador Físico, Farmacêutico, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Médico Acupunturista, Médico Emergencista, Médico Ginecologista, Médico Homeopata,
Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo, Sanitarista e Terapeuta Ocupacional são as
atualmente existentes, bem como aquelas que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do Concurso. Os
candidatos aprovados para as vagas previstas no presente item poderão ser lotados em qualquer município da Bahia.
As vagas para os empregos de Advogado, Analista Administrativo, Analista Administrativo/Contador, Analista
Administrativo/Economista, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Educacional, Assistente
Administrativo, Bibliotecário, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Sanitarista/
Epidemiologista, Técnico de Enfermagem do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho são as
atualmente existentes, bem como aquelas que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do Concurso na sede
da Fundação Estatal Saúde da Família, atualmente localizada no município de Salvador.
Para maiores informações sobre a regionalização em macrorregiões e microrregiões da Bahia visite o site
www.saude.ba.gov.br/mapa_bahia.

Locais de Prova
Para os empregos: Assistente Administrativo, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro do
Trabalho, Enfermeiro - Saúde da Família, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico
de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Terapeuta Ocupacional, as provas serão realizadas
nas cidades de :Salvador – BA, Barreiras – BA, Ilhéus – BA, Irecê – BA, Feira de Santana – BA, Juazeiro – BA, Teixeira de
Freitas – BA, Vitória da Conquista – BA.
Para
os
empregos:
Advogado,
Analista
Administrativo,
Analista
Administrativo/Contador,
Analista
Administrativo/Economista, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Educacional, Bibliotecário, Engenheiro de
Segurança do Trabalho, Médico Acupunturista, Médico do Trabalho, Médico Emergencista, Médico Ginecologista, Médico
Homeopata, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico - Saúde da Família, Sanitarista, Sanitarista/Epidemiologista,
as provas serão realizadas nas cidades de: Salvador – BA, Barreiras – BA, Ilhéus – BA, Irecê – BA, Feira de Santana – BA,
Juazeiro – BA, Teixeira de Freitas – BA, Vitória da Conquista – BA, Aracaju – SE, Belém – PA, Belo Horizonte – MG, Boa
Vista – RR, Brasília – DF, Campo Grande – MS, Cuiabá – MT, Curitiba – PR, Florianópolis – SC, Fortaleza – CE, Goiânia –
GO, João Pessoa – PB, Macapá – AP, Maceió – AL, Manaus – AM, Natal – RN, Palmas – TO, Porto Alegre – RS, Porto Velho –
RO, Recife – PE, Rio Branco – AC, Rio de Janeiro – RJ, São Luís – MA, São Paulo – SP, Teresina – PI e Vitória – ES .

Data da Prova

As provas serão aplicadas nas datas prováveis de 20 e 21/03/2010,
Os horários e locais das provas serão informados por meio de edital a ser publicado no dia 15/03/2010 no endereço
eletrônico www.aocp.com.br.

Prova de títulos
Os candidatos aos empregos de Nível Superior deverão, no período das 08h do dia 08/02/2010 até às 12h do dia
08/03/2010 (observado o horário oficial de Brasília/DF), preencher o Formulário de Cadastro e Envio de Títulos no
endereço eletrônico www.aocp.com.br. Após completado o preenchimento, o candidato deverá imprimir duas vias do
comprovante retendo uma para si. A segunda via, juntamente com as fotocópias autenticadas dos documentos
comprobatórios dos títulos relacionados deverá ser enviada até o dia 08/03/2010, via Sedex com AR (aviso de
recebimento), para:
AOCP Concursos Públicos
Concurso Público FESF - Títulos
Caixa Postal 133
Maringá - PR
CEP 87.001-970.

Validade do Concurso

O prazo de validade do concurso é de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado
final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Regime de Trabalho
As relações de trabalho do pessoal da Fundação Estatal Saúde da Família – FESF serão contratos de emprego regidos
pela CLT, por leis esparsas e por regulamentos internos.
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