
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL DE ABERTURA Nº01/2022

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições legais, e com vistas ao atendimento de
necessidade de serviço temporário e excepcional,  torna pública  o PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
ABERTURA Nº 01/2022, conforme segue:

Art. 1º Fica RETIFICADO a pontuação da Tabela 13.3 da avaliação de títulos, passando a conter a seguinte pontuação:

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR

ITEM TÍTULOS PONTOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

1
Diploma  de  curso  de  pós-graduação  em  nível  doutorado  (título  de  doutor),  devidamente  registrado,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, em área relacionado com a de atuação a qual
concorre. Também será aceito certificado/declaração de curso de doutorado na área da atuação a que
concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.

3 (por título) 3

2

Diploma  de  curso  de  pós-graduação  em  nível  mestrado  (título  de  mestre),  devidamente  registrado,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, em área relacionado com a de atuação a qual
concorre. Também será aceito certificado/declaração de curso de mestrado na área da atuação a que
concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.

2 (por título) 2

3
Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, com carga
horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação, na área relacionada a de atuação
pleiteada.

1 (por título) 2 1

4 Exercício da atividade profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, em
empregos/cargos em área relacionada com a de atuação ao qual concorre.

0,5 (a cada 6
(seis) meses

de experiência)
2

5 Certificado de conclusão de residência reconhecido pelo Ministério da Educação ou órgão de Classe. 1 2 (por título) 1 2

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10

Art. 2º Fica RETIFICADO no Anexo I – Das vagas por função ou especialidade, no Item 1 Maternidade Maria da Conceição de
Jesus, localizada no Município de Salvador, os cargos com os códigos 408 e 409, fica alterado a carga horária, o cargo com
código 410 fica excluído e a quantidade de vagas para o cargo com código 411 alterado, passando a conter a seguinte
redação:

Código da
Vaga

Vaga por Função ou Especialidade (1) Área de
atuação

Vagas Ampla
concorrência

Vagas
Negros

Vagas
PcD

Carga
Horária

Período
de Prova

408 Enfermeiro Especialista em Centro Obstétrico

Enfermagem

36 17 03
30 horas

Tarde

409 Enfermeiro Especialista em Neonatologia 16 08 02 Tarde

410
Enfermagem Especialista em Saúde Coletiva 
(NIR/NEP/VIEP).

01 01 -
40 horas

Manhã

411 Enfermeiro Especialista em Enfermagem Obstétrica 05 02 - Manhã

Art. 3º Fica  RETIFICADO no Anexo I – Das vagas por função ou especialidade, no Item 2 Hospital  Geral Santa Tereza,
localizado no Município de Ribeira do Pombal, o cargo com código 428 e 434, passando a conter a seguinte redação:

Código
da Vaga

Vaga por Função ou Especialidade (1) Área de
atuação

Vagas Ampla
concorrência

Vagas
Negros

Vagas
PcD

Carga
Horária

Período
de Prova

428 Enfermeiro – Especialista em Enfermagem Cirúrgica (CME) Enfermagem 08 03 - 30 horas Manhã

434 Enfermeiro Especialista em Saúde Coletiva Enfermagem 06 02 -
40 horas

Manhã

Art. 4º Fica RETIFICADO no Anexo II – Dos Requisitos, Atribuições, Remuneração e Cargo Horária, os requisitos dos cargos
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com os códigos 428 e 434, passando a conter a seguinte redação:

Código da Vaga: 428 – Vaga/ Área de atuação: Enfermeiro Especialista em Enfermagem Cirúrgica (CME)

Requisitos: Bacharel em Enfermagem com registro do diploma no MEC – Ministério da Educação, registro no conselho de
classe, experiência mínima de 6 (seis) meses em enfermagem cirúrgica (CME) e Gestão.

Atribuições: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito
da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de formação e de
ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de Atenção à
Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais
(organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde), zelando pelo conforto e bem-estar do
paciente, prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participar nos programas de treinamento e
aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada; conhecer e zelar
pelos equipamentos da unidade; realizar manobras de extração manual de vítimas; desempenhar suas atividades utilizando
adequadamente os insumos e equipamentos padronizados na instituição; executar todas as rotinas e normas administrativas
(incluindo registro de frequência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela instituição; Acolher o paciente e
proceder  sua  identificação;  Classificar  o  risco  do  paciente  de  acordo  com queixas,  sinais  e  sintomas;  realizar  demais
atribuições pertinentes ao cargo.

Remuneração: A remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.244,12 (mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e doze centavos), acrescido de Gratificação de Incentivo ao Desempenho – GID mínima, equivalente a R$
2.093,23 (dois mil noventa e três reais e vinte e três centavos), perfazendo um total de R$ 3.337,35 (três mil trezentos e trinta
e sete reais e trinta e cinco centavos) quando submetido à jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Carga Horária: 30 horas semanais.

Código da Vaga: 434 – Vaga/ Área de atuação: Enfermeiro Especialista em Saúde Coletiva

Requisitos: Bacharel em Enfermagem com registro do diploma no MEC – Ministério da Educação e registro no conselho de
classe, título de Especialista em Saúde Coletiva e experiência mínima de 6 (seis) meses em Gestão.

Atribuições: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito
da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de formação e de
ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de Atenção à
Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais
(organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde, zelando pelo conforto e bem-estar do
paciente, prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participar nos programas de treinamento e
aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada; Executar e
registrar  a  assistência  de  enfermagem  semi-intensiva  a  recém-nascidos  potencialmente  graves,  manter  condições  de
monitoramento e suporte ventilatórios contínuos, promover o aleitamento materno, coletar leite da mãe em recipiente estéril e
administrar imediatamente aos recém-nascidos sem capacidade de sucção, conhecer e zelar pelos equipamentos da unidade;
realizar manobras de extração manual de vítimas; desempenhar suas atividades utilizando adequadamente os insumos e
equipamentos  padronizados  na  instituição;  executar  todas  as  rotinas  e  normas  administrativas  (incluindo  registro  de
frequência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela instituição; Acolher o paciente e proceder sua identificação;
Classificar o risco do paciente de acordo com queixas, sinais e sintomas; realizar demais atribuições pertinentes ao cargo.

Remuneração: A remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.866,18 (mil, oitocentos e sessenta e
seis reais e dezoito centavos), acrescido de Gratificação de Incentivo ao Desempenho – GID, mínima, equivalente a R$
2.093,23 (dois mil, noventa e três reais e vinte e três centavos), acrescido de 1/3 no valor de 697,74 (seiscentos e noventa e
sete reais e setenta e quatro centavos), perfazendo um total de R$ 4.657,15 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e
quinze centavos) quando submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Carga Horária: 40 horas semanais.

Art. 5º Fica RETIFICADO no Anexo II – Dos Requisitos, Atribuições, Remuneração e Carga Horária, o cargo de código 409,
passando a conter a seguinte redação:

Código da vaga: 409 – Vaga/ Área de atuação: Enfermeiro Especialista em Neonatologistas

Requisitos: Bacharel em Enfermagem com registro do diploma no MEC – Ministério da Educação e registro no conselho de
classe e título de Especialista em Neonatologia.

Atribuições: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito
da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de formação e de
ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de Atenção à
Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais
(organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde), zelando pelo conforto e bem-estar do
paciente, prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participar nos programas de treinamento e
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aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada; conhecer e zelar
pelos equipamentos da unidade; realizar manobras de extração manual de vítimas; desempenhar suas atividades utilizando
adequadamente os insumos e equipamentos padronizados na instituição; executar todas as rotinas e normas administrativas
(incluindo registro de frequência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela instituição; Acolher o paciente e
proceder  sua  identificação;  Classificar  o  risco  do  paciente  de  acordo  com queixas,  sinais  e  sintomas;  realizar  demais
atribuições pertinentes ao cargo.

Remuneração: A remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.866,18 (mil, oitocentos e sessenta e
seis reais e dezoito centavos), acrescido de Gratificação de Incentivo ao Desempenho – GID, mínima, equivalente a R$
2.093,23 (dois mil, noventa e três reais e vinte e três centavos), acrescido de 1/3 no valor de 697,74 (seiscentos e noventa e
sete reais e setenta e quatro centavos), perfazendo um total de R$ 4.657,15 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e
quinze centavos) quando submetido à jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Carga Horária: 30 horas semanais.

Art. 6º Fica EXCLUÍDO do Anexo II – Dos Requisitos, Atribuições, Remuneração e Carga Horária, o cargo com o código 410. 

Código da Vaga: 410 – Vaga/ Área de atuação: Enfermagem Especialista em Saúde Coletiva (NIR/NEP/VIEP).

Requisitos: Bacharel em Enfermagem com registro do diploma no MEC – Ministério da Educação e registro no conselho de
classe, título de Especialista em Saúde Coletiva (NIR/NEP/VIEP).

Atribuições: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito
da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de formação e de
ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de Atenção à
Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais
(organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde, zelando pelo conforto e bem-estar do
paciente, prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participar nos programas de treinamento e
aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada; Executar e
registrar  a  assistência  de  enfermagem  semi-intensiva  a  recém-nascidos  potencialmente  graves,  manter  condições  de
monitoramento e suporte ventilatórios contínuos, promover o aleitamento materno, coletar leite da mãe em recipiente estéril e
administrar imediatamente aos recém-nascidos sem capacidade de sucção, conhecer e zelar pelos equipamentos da unidade;
realizar manobras de extração manual de vítimas; desempenhar suas atividades utilizando adequadamente os insumos e
equipamentos  padronizados  na  instituição;  executar  todas  as  rotinas  e  normas  administrativas  (incluindo  registro  de
frequência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela instituição; Acolher o paciente e proceder sua identificação;
Classificar o risco do paciente de acordo com queixas, sinais e sintomas; realizar demais atribuições pertinentes ao cargo.

Remuneração: A remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.866,18 (mil, oitocentos e sessenta e
seis reais e dezoito centavos), acrescido de Gratificação de Incentivo ao Desempenho – GID, mínima, equivalente a R$
2.093,23 (dois mil, noventa e três reais e vinte e três centavos), acrescido de 1/3 no valor de 697,74 (seiscentos e noventa e
sete reais e setenta e quatro centavos), perfazendo um total de R$ 4.657,15 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e
quinze centavos) quando submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Carga Horária: 40 horas semanais.

Art. 7º Fica RETIFICADO o Anexo III – Conteúdo Programático, sendo retificado: Conhecimentos comuns aos cargos de nível
médio, conhecimentos comuns aos cargos de nível técnico, conhecimentos comuns aos cargos de nível superior, técnico em
patologia clínica e serviço social. Passando a conter as seguintes redações:

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e
do “se”. 13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância verbal  e nominal.  17.  Regência verbal  e nominal.  18.  Colocação pronominal.  19.  Emprego dos sinais  de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Raciocínio Lógico: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, interferência, deduções e conclusões. 3
Lógica sentencial  (proposicional):  proposições simples e compostas; tabelas verdade; equivalências;  leis de De Morgan;
diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidades. 6 Raciocínio lógico envolvendo
problemas.

Políticas Públicas de Saúde/ Legislação SUS: 1. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. 2. Evolução das
políticas de saúde no Brasil. 3. Sistema Único de Saúde - SUS (Lei no 8. 080/90 e Lei no 8.142/90) . 4. Decreto no 7.508 de
28 de junho de 2011. 5. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde - COAP.
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CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e
do “se”. 13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância verbal  e nominal.  17.  Regência verbal  e nominal.  18.  Colocação pronominal.  19.  Emprego dos sinais  de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Raciocínio Lógico: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, interferência, deduções e conclusões. 3
Lógica  sentencial  (proposicional):  proposições  simples  e  compostas;  tabelas  verdade;  equivalências;  leis  de  Morgan;
diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidades. 6 Raciocínio lógico envolvendo
problemas.

Políticas Públicas de Saúde/ Legislação SUS: 1. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. 2. Evolução das
políticas de saúde no Brasil. 3. Sistema Único de Saúde – SUS (Lei no 8. 080/90 e Lei no 8.142/90) . 4. Decreto no 7.508 de
28 de junho de 2011. 5. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e
do “se”. 13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância verbal  e nominal.  17.  Regência verbal  e nominal.  18.  Colocação pronominal.  19.  Emprego dos sinais  de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Raciocínio Lógico: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, interferência, deduções e conclusões. 3
Lógica  sentencial  (proposicional):  proposições  simples  e  compostas;  tabelas  verdade;  equivalências;  leis  de  Morgan;
diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidades. 6 Raciocínio lógico envolvendo
problemas.

Políticas Públicas de Saúde/ Legislação SUS: 1. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. 2. Evolução das
políticas de saúde no Brasil. 3. Sistema Único de Saúde – SUS (Lei no 8. 080/90 e Lei no 8.142/90) . 4. Decreto no 7.508 de
28 de junho de 2011. 5. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP.

ÁREA 307: TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

Conhecimentos  específicos: 1.  Patologia  geral.  1.1.  Degeneração  e  morte  celular.  1.2.  Alterações  do  crescimento  e
desenvolvimento. 1.3. Inflamação e reparação. 1.4. Alterações Vasculares. 1.5. Imunidade. 1.6. Neoplasia. 1.7. Noções de
genética. 2. Patologia sistêmica. 2.1. Sistema circulatório coração e vasos. 2.2. Sistema hematopoiético e linfático. 2.3. Trato
respiratório, pulmão. 2.4. Cabeça e  ‐ pescoço. 2.5. Trato gastrointestinal, fígado, trato biliar e pâncreas. 2.6. Rim e trato
urinário inferior. 2.7. Sistema genital masculino.

1 . Boas práticas de laboratório e biossegurança. 2. Esterilização e desinfecção em laboratório de pesquisa e ensino. 3.
Coleta,  manipulação, transporte,  preparação e conservação de amostras biológicas para análises laboratoriais,  ensaios,
pesquisa, experimentos ou aulas práticas. 4. Preparo de corantes e técnicas de coloração para amostras microbiológicas,
parasitológicas,  histológicas  e  hematológicas.  5.  Meios  de  cultura  na  rotina  de  laboratório:  preparo,  conservação  e
estocagem. 6. Preparo de reagentes e soluções: pesagem e diluição.

ÁREA 416, 443 e 444: SERVIÇO SOCIAL

Conhecimentos específicos: 1. Educação e Sociedade. 2. Função do educador social. 3. Educação ambiental. 4. Políticas
de atendimento às crianças e adolescentes em condições de risco: prostituição, abuso sexual, abrigados, exploração do
trabalho. 5. Prática socioeducativa. 6. Tecnologia inclusiva. 7. Redes de comunicação e processos de intervenção social. 8.
Pedagogia  do  Diálogo.  9.  Contexto  histórico  da  população  em  situação  de  rua  no  Brasil.  10.  Interdisciplinaridade  e
multidisciplinaridade. 11. Redes de comunicação e processos de intervenção social. 12. LOAS – Lei Orgânica da Assistência
Social  (Lei  8.742  de  07/12/1993  e  suas  alterações).  13.  PNAS/2004  –  Política  Nacional  de  Assistência  Social  e  suas
alterações. 14. NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social. 15. Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais. 16. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 17. Política Nacional para a População em
Situação de Rua (Decreto n° 7.053/09, de 23/12/2009).
1.  Fundamentos  éticos,  ética  profissional  e  legislação  específica:  lei  de  regulamentação  da  profissão,  código  de  ética
profissional, resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. 2. A dimensão investigativa, processos de planejamento e de
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intervenção profissional. 2.1. Formulação de projeto de intervenção profissional: aspectos teóricos e metodológicos.  2.2.
Fundamentos, instrumentos e técnicas de pesquisa social. 2.3. O planejamento como processo técnico-político: concepção,
operacionalização e avaliação de planos,  programas e projetos.  3.  A dimensão técnico-operativa do serviço social.  3.1.
Concepções  e  debates  sobre  instrumentos  e  técnicas.  3.2.  Entrevista,  visita  domiciliar,  visita  institucional,  reunião,
mobilização social, trabalho em rede, ação socioeducativa com indivíduos, grupos e família, abordagens individual e coletiva.
3.3. Estudo social, perícia social, relatório social, laudo social, parecer social. 3.4. Atuação em equipe multiprofissional e
interdisciplinar.  4. Questão social  e direitos de cidadania.  4.1.  Formas de expressão, enfrentamento e serviço social.  5.
Política social. 5.1. Fundamentos, história e políticas. 5.2. Seguridade social no Brasil: relação Estado/sociedade; contexto
atual e neoliberalismo. 5.3. Políticas de saúde, de assistência social e de previdência social e respectivas legislações. 5.4.
Políticas sociais setoriais: educação, habitação, trabalho, políticas urbanas e rurais, meio ambiente e respectivas legislações.
5.5. Políticas e programas sociais dirigidas aos segmentos: crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, homens, afro-
descendentes, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno mental, pessoas vítimas de violência, moradores
de rua, usuários de álcool e outras drogas, portadores de HIV, e respectivas legislações. 5.6. Políticas, diretrizes, ações e
desafios na área da família,  da criança e do adolescente.  5.6.1.  Concepções e modalidades de família,  estratégias de
atendimento e acompanhamento. 5.6.2. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 6. Legislação social.  6.1.  Leis da
seguridade  social  (LOS,  LOPS,  LOAS):  Lei  nº  8.212/1991  (Lei  Orgânica  da  Seguridade  Social)  e  alterações;  Lei  nº
8.080/1990 e alterações (Lei Orgânica da Saúde); Lei nº 8.213/1991 e alterações (Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá Outras Providências); Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e respectivas atualizações.

Art. 8º Fica  RETIFICADO o Anexo IV – Do Cronograma, sendo alterada a data de preenchimento e envio dos títulos para
avaliação, passando a constar a seguinte data:

DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DATA

Período para preenchimento do Formulário de Cadastro e Envio de Títulos 16/02/2022 a 20/02/2022

Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos 01/03/2023

Período para recurso contra o resultado preliminar da prova títulos 02/03/2023 a 03/03/2023

Resultado pós-recurso da prova de títulos e resposta aos recursos 10/03/2023

Art. 9º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Salvador/ BA, 02 de dezembro de 2022.

Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Secretária da Saúde

Estado da Bahia
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