
Salvador, 28 de março de 2010

Comunicado Concurso Público FESF -SUS

A direção da Fundação Estatal Saúde da Família em razão das conclusões do 
relatório  da  Comissão  de  Sindicância  designada  pelo  Ato  Administrativo  n. 
006/2010  com o objetivo de apurar o fato envolvendo a aplicação das provas do 
concurso Nacional  da FESF-SUS em duas salas do Instituto de ensino Eusinio 
Lavigne no Município de Ilhéus, decidiu anular as provas realizadas no dia  21 de 
março de 2010 para os empregos de Enfermeiro e Assistente Social.

É importante ressaltar que A FESF – Fundação Estatal Saúde da Família é 
uma Fundação Governamental instituída por 69 municípios Baianos que tem como 
objetivo desenvolver de forma articulada e compartilhada a atenção à  saúde, em 
especial a estratégia da saúde da família.

Deve-se  ressaltar  ainda,  que  a  FESF  é  uma  instituição  intermunicipal 
integrante do Sistema Único de Saúde, que tem entre suas diretrizes a articulação 
de políticas de saúde entre todos os demais entes do SUS na Bahia, em especial o 
Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, as Secretarias Municipais de 
Saúde,  o  Conselho  Estadual  de  Saúde  e  os  Conselhos  Municipais  de 
Saúde,visando a qualificação e expansão da atenção a Saúde no nosso Estado.    

Desde  o  seu  nascimento  a  FESF  tem  prezado  por  atender  a  todos  os 
princípios  que  regem a  Administração  Pública,  agindo  sempre  sob  a  égide  da 
legalidade  e  da  transparência,  compartilhando  com  as  diversas  instituições 
públicas de controle todas as informações relativas a implantação desse grande 
projeto  da  sociedade  baiana  que  visa  ser  um  novo  marco  na  organização  e 
eficiência na gestão dos serviços de saúde nos municípios do Estado.  

 A nossa instituição realizou todos os atos relativos ao seu primeiro concurso 
observando todos os princípios legais,  a saber: a) realizou a competente licitação 
pública,  na modalidade técnica  e  preço,  b)  efetivou  a  contratação  da  empresa 
vencedora; c) disponibilizou diretrizes do edital para a consulta pública prévia d) 
acompanhou a realização do concurso e) apurou de forma rápida e eficiente os 
fatos ocorridos no Município de Ilhéus.

Em que pese a FESF ter tomado todas as medidas que lhe cabiam, a nossa 
instituição lastima profundamente o episódio que envolveu a realização das provas 
de Enfermeiro e Assistente Social no Município de Ilhéus.
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A Fundação Estatal Saúde da Família é uma instituição que tem entre uma 
das razões de sua existência a valorização dos trabalhadores, principais pilares do 
sistema público  de  saúde.  Portanto,  a  Direção  da  FESF lamenta  os  eventuais 
transtornos  individuais  aos  candidatos  na  realização  de  novas  provas,  mas 
entende que a decisão de anulação das provas para os empregos de Enfermeiro e 
Assistente Social é a que mais atende ao interesse público e à coletividade.  

As novas datas de realização das provas para os cargos de Enfermeiro e 
Assistente Social serão divulgadas até a próxima quarta-feira ( 31 de março).

Informamos  ainda  que  o  cronograma  para  os  demais  empregos  segue 
inalterado.

Diretoria Geral

Fundação Estatal Saúde da Família
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