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FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

EDITAL Nº 001/2015 

 

A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, Entidade criada pela Lei 

Municipal nº 1.785, de 12 de dezembro de 2011 e Estatuto Social de 20 de março de 

2012, aprovado pelo Decreto nº 14.331, de 21 de março de 2012, CNPJ sob n.º 

15.329.734/0001-96 com sede à Av. Macaúbas, 100, Bairro Kadija, Vitória da 

Conquista-Ba, torna público o RESULTADO da análise das solicitações de Isenção 

da Taxa de inscrição para a seleção pública aberta pelo Edital nº 001/2015, e 

RETIFICAÇÃO ao edital, conforme as seguintes disposições: 

Artigo 1º - Após análise dos requerimentos e consulta ao órgão gestor municipal do 

CadÚnico ficam DEFERIDAS as solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição 

conforme anexo I: 

Artigo. 2º - Após análise dos requerimentos e consulta ao órgão gestor municipal do 

CadÚnico ficam INDEFERIDAS as solicitações constantes no anexo II.  

Artigo 3º - O candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento das isenções na 

data de 09 de julho de 2015, das 08:00h às 11:30h e das 14:00h às 17:30h, na Sede da 

Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, situada na Avenida Macaúbas, nº 

100, Bairro Kadija, nº 100, Vitória da Conquista, utilizando-se, exclusivamente, do 

modelo contido no Anexo IV, do Edital de Seleção nº 001/2015. 

Artigo 4º - Fica retificado junto ao anexo VIII – atribuição dos cargos, do edital de 

abertura, os pré-requisitos e descrição detalhada para o cargo de enfermeiro com 

especialização em UTI neonatal, conforme descrito no anexo III. 

 

 

 

Vitória da Conquista, 07 de julho de 2015. 

 

 

 

 

Edilberto Araújo Amorim 

Diretor Geral. 
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ANEXO I – ISENÇÕES DEFERIDAS 

 

Seq. CANDIDATO NIS 

01 BARBARA ALVES PACHECO 13055805053 

02 HULIANA PAIXÃO GONÇALVES 16556786773 

03 MARILIA MELO COSTA 12885765056 

04 MARISTELA VARGES FLORES 16512478917 

05 ROSALIA SANTANA SOUSA 19007847913 

06 ROSIMEIRY SOUZA SANTANA 19018248676 

07 TAVANIA CRISTINA DE QUEIROZ SILVA 12395468535 
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ANEXO II – ISENÇÕES INDEFERIDAS 

 

 

Seq. Nome do Candidato Número NIS Motivo 

01 BRUNO ARAGÃO SANTOS 16032525954 Cadastro excluído 

02 CLEIDE NOVAIS DA SILVA TEIXEIRA 12654380051 Cadastro inválido 

03 DELY NOVAIS MENDES 16142407018 Cadastro excluído 
04 ERIC SANTOS ALMEIDA 16104887679 Cadastro excluído 
05 GRAZIELE DE JESUS OLIVEIRA 20050124425 Cadastro excluído 
06 JAMILE ALVES OLIVEIRA 16556797678 Cadastro excluído 
07 MARIA ANILDES OLIVEIRA 17028600368 Cadastro inválido 

08 PATRICIA SILVA GANDRA 12959954078 Cadastro não encontrado 

09 POLIANA FAGUNDES FEITOSA 12824196108 Cadastro inválido 

10 POLYANNA GOMES BASTOS 12961418056 Cadastro não encontrado 

11 REBECA SILVA DOS SANTOS 16538745882 Cadastro excluído 

12 RODRIGO DSABTIS BARROS 16556890899 Cadastro inválido 
13 TALITA ALVES OLIVEIRA 12843076082 Cadastro inválido 
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ANEXO III – RETIFICAÇÃO AO EDITAL 
 

Fica retificado junto ao edital da seleção simplificada Nº 001/2015 as 

informações conforme abaixo: 

 
No anexo VIII - Atribuições dos cargos- fica retificada a descrição detalhada 

para o cargo de enfermeiro com especialização em UTI neonatal, passando-se a vigorar 

a seguinte redação: 

 

 
ENFERMEIRO UTI NEONATAL: 

 
PRÉ-REQUISITOS: 

- Curso Superior em Enfermagem; 

- Registro no Conselho Regional de Classe; 

- Experiência comprovada e/ou treinamento de no mínimo 3 (três) meses em Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal. 

- Habilitação comprovada em passagem de PICC 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagemem todos os níveis 

de complexidade, empregando processos de rotina e/ou específicos para possibilitar a 

proteção e a recuperação da saúde na Unidade de Terapia Intensiva – UTIN, Unidade de 

Cuidados Intermediários Neonatal – UCIN e Unidade de Cuidados Intermediários 

Neonatal Canguru.Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

colaborando para uma assistência mais segura, atendando-se as características da 

clientela neonatal, minimizando os riscos para o RN e sua família.Coordenar e auditar 

as ações desenvolvidas na área de enfermagem; participar no planejamento, execução, 

avaliação e supervisão das ações de saúde; responder tecnicamente pelo serviço de 

enfermagem no hospital. Elaborar e executar programas de educação preventiva e 

curativa de saúde, individual; Promover a prevenção e controle de danos que possam ser 

causados ao neonato durante a assistência de enfermagem; Adaptar o RN e sua família 

ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos aplicados, através de orientações e 

escuta qualificada, reduzindo a sensação de insegurança e sofrimento efacilitando a 

colaboração no tratamento;oferecer apoio técnico ao médico nas atividades gerais de 

enfermagem; Prever, prover e controlar os materiaisna unidade; Fazer estudos e 

previsão de materiais necessários às atividades, controlando equipamentos, materiais 

permanentes; e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 

enfermagem. Possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; 

Executar outras tarefas afins e correlatas.Proporcionar e realizar atendimento 

humanizado, viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela 

população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita 

de atenção em outros serviços do sistema de saúde; Participar das atividades de 

planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis; Participar das atividades de educação permanente;avaliar as ações de 

enfermagem; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento do serviço. Prestar cuidados pós morte; 


