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O Prefeito do Município de Salinas da Margarida, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos 
interessados que: 
 
PÁGINA 9, ONDE SE LÊ:  
[...] 
 
2. DOS CARGOS 
2.1 Os cargos de nível superior, médio e fundamental, os requisitos e as atribuições dos cargos, as vagas de 
ampla concorrência, as vagas reservadas e a carga horária semanal estão estabelecidos no quadro 2. 
[...] 
 

Função: ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
(40h semanais) 

Salário: 
R$ 3.900,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 100,00 

Síntese das atribuições:  
 Administrar toda a rotina de gestão do hospital, coordenando cada setor de modo a garantir o 
bom funcionamento da organização planejar, organizar, dirigir e coordenar as atividades. Assim 
como,  solucionar questões administrativas, burocráticas, gerir as equipes, estoque e 
equipamentos. Definir o tamanho da equipe médica que será necessária para atender a demanda 
do local; Definir a capacidade de atendimento; Comprar insumos e medicamentos; Cuidar da 
infraestrutura, equipamentos e material; Gerenciar o estoque; Gerenciar a limpeza e o destino do 
resíduo hospitalar; Gerenciar a manutenção preventiva de equipamentos; Determinar o número de 
especialistas, médicos, enfermeiros e demais profissionais, de acordo com as demandas da 
população; Garantir a higiene e o correto descarte do lixo hospitalar; Evitar falhas na comunicação; 
Administrar situações de crise; Determinar metodologias de trabalho e processos; Acompanhar os 
dados do Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) para propor melhorias baseadas nas críticas e 
reclamações feitas por pacientes; Gerenciar os serviços oferecidos por meio de feedbacks de 
funcionários e trabalhar em melhorias; Acompanhar o fluxo de processos recomendados por 
órgãos de acreditação hospitalar; 
 
Pré-requisitos exigidos: 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação com registro 
no respectivo conselho de classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

PCD 

013 ADMINISTRADOR HOSPITALAR 02 - 
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LEIA-SE: 
[...] 
 
2. DOS CARGOS 
2.1 Os cargos de nível superior, médio e fundamental, os requisitos e as atribuições dos cargos, as vagas de 
ampla concorrência, as vagas reservadas e a carga horária semanal estão estabelecidos no quadro 2. 
[...] 
 

Função: ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
(40h semanais) 

Salário: 
R$ 3.900,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 100,00 

Síntese das atribuições:  
 Administrar toda a rotina de gestão do hospital, coordenando cada setor de modo a garantir o 
bom funcionamento da organização planejar, organizar, dirigir e coordenar as atividades. Assim 
como,  solucionar questões administrativas, burocráticas, gerir as equipes, estoque e 
equipamentos. Definir o tamanho da equipe médica que será necessária para atender a demanda 
do local; Definir a capacidade de atendimento; Comprar insumos e medicamentos; Cuidar da 
infraestrutura, equipamentos e material; Gerenciar o estoque; Gerenciar a limpeza e o destino do 
resíduo hospitalar; Gerenciar a manutenção preventiva de equipamentos; Determinar o número de 
especialistas, médicos, enfermeiros e demais profissionais, de acordo com as demandas da 
população; Garantir a higiene e o correto descarte do lixo hospitalar; Evitar falhas na comunicação; 
Administrar situações de crise; Determinar metodologias de trabalho e processos; Acompanhar os 
dados do Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) para propor melhorias baseadas nas críticas e 
reclamações feitas por pacientes; Gerenciar os serviços oferecidos por meio de feedbacks de 
funcionários e trabalhar em melhorias; Acompanhar o fluxo de processos recomendados por 
órgãos de acreditação hospitalar; 
 
Pré-requisitos exigidos: 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, 
Administração Hospitalar, Gestão Hospitalar ou Gestão Pública, expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação com registro no respectivo conselho de classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

PCD 

013 ADMINISTRADOR HOSPITALAR 02 - 

 
 
PÁGINA 17, ONDE SE LÊ:  
[...] 
 
4. DAS TAXAS E DAS INSCRIÇÕES 
[...] 

4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 10h do dia 12/01/2022 até às 23h59min do dia 
30/01/2022 (horário local), através do endereço eletrônico 
www.fundacaocefetbahia.org.br/pmsm/2022/selecao_pmsm.asp 

4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, declarando estar ciente das condições exigidas para 

admissão no cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital; 
b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor da taxa de inscrição 

correspondente ao Cargo escolhido até o dia 31/01/2021 até o horário de funcionamento bancário. 
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LEIA-SE: 
[...] 
 
4. DAS TAXAS E DAS INSCRIÇÕES 
[...] 

4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 10h do dia 12/01/2022 até às 23h59min do dia 
06/02/2022 (horário local), através do endereço eletrônico 
www.fundacaocefetbahia.org.br/pmsm/2022/selecao_pmsm.asp 

4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, declarando estar ciente das condições exigidas para 

admissão no cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital; 
b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor da taxa de inscrição 

correspondente ao Cargo escolhido até o dia 07/02/2022 até o horário de funcionamento bancário. 
 

 

PÁGINA 20, ONDE SE LÊ:  
[...] 
 
7. DA PROVA DE TÍTULOS 

[...] 
7.9 - Somente será pontuada a experiência técnico-profissional realizada após a conclusão do Curso de Graduação e 
o registro no respectivo conselho de classe profissional. 
 
LEIA-SE: 
[...] 
 
7. DA PROVA DE TÍTULOS 

[...] 
7.9 - Somente será pontuada a experiência técnico-profissional realizada após a conclusão da Formação Acadêmica 
(Ensino Superior, Ensino Médio ou Ensino Médio Técnico) pré-requisito exigido para o cargo e, também, após o 
registro no respectivo conselho de classe profissional quando exigido.  
 [...] 
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PÁGINA 41, ONDE SE LÊ:  
[...] 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO 
1. O Processo Seletivo será realizado segundo o calendário constante no quadro abaixo, que indica as datas 
previstas de realização das etapas. 
2. As datas aqui previstas poderão sofrer eventuais modificações (antecipação ou adiamento) a serem 
divulgadas com a adequada antecedência no endereço eletrônico do Processo Seletivo: 
www.fundacaocefetbahia.org.br/pmsm/2022/selecao_pmsm.asp 
 

CRON EVENTOS DATAS 

1 Publicação do Edital 11/01/2022 

2 Período de Inscrição 12/01/2022 30/01/2022 

3 Período de Pagamento da Taxa de Inscrição       12/01/2022 31/01/2022 

4 Publicação das inscrições deferidas 02/02/2022 

5 Interposição dos Recursos contra as Inscrições Deferidas 03/02/2022 

6 Resultado da Análise dos Recursos contra as Inscrições Deferidas 04/02/2022 

7 Convocação para Entrega de Títulos 02/02/2022 

8 Entrega de Títulos 03/02/2022 07/02/2022 

9 Análise de Títulos 08/02/2022 21/02/2022 

10 Resultado da análise dos Títulos 21/02/2022 

11 Interposição dos Recursos contra o Resultado da Análise dos Títulos 22/02/2022 

12 Resultado da Análise dos recursos contra o Resultado da Análise dos Títulos 02/03/2022 

13 Resultado Final 03/03/2022 

14 Interposição dos Recursos contra o Resultado Final 04/03/2022 

15 Resultado da Análise dos recursos contra o Resultado Final 07/03/2022 

16 Homologação 08/03/2022 
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LEIA-SE: 
[...] 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO 
1. O Processo Seletivo será realizado segundo o calendário constante no quadro abaixo, que indica as datas 
previstas de realização das etapas. 
2. As datas aqui previstas poderão sofrer eventuais modificações (antecipação ou adiamento) a serem 
divulgadas com a adequada antecedência no endereço eletrônico do Processo Seletivo: 
www.fundacaocefetbahia.org.br/pmsm/2022/selecao_pmsm.asp 
 

CRON EVENTOS DATAS 

1 Publicação do Edital 11/01/2022 

2 Período de Inscrição 12/01/2022 06/02/2022 

3 Período de Pagamento da Taxa de Inscrição       12/01/2022 07/02/2022 

4 Publicação das inscrições deferidas 09/02/2022 

5 Interposição dos Recursos contra as Inscrições Deferidas 10/02/2022 

6 Resultado da Análise dos Recursos contra as Inscrições Deferidas 11/02/2022 

7 Convocação para Entrega de Títulos 09/02/2022 

8 Entrega de Títulos 10/02/2022 14/02/2022 

9 Análise de Títulos 15/02/2022 02/03/2022 

10 Resultado da análise dos Títulos 02/03/2022 

11 Interposição dos Recursos contra o Resultado da Análise dos Títulos 03/03/2022 

12 Resultado da Análise dos recursos contra o Resultado da Análise dos Títulos 11/03/2022 

13 Resultado Final 14/03/2022 

14 Interposição dos Recursos contra o Resultado Final 15/03/2022 

15 Resultado da Análise dos recursos contra o Resultado Final 18/03/2022 

16 Homologação 21/03/2022 

 
 
Salinas da Margarida, 28 de janeiro de 2022. 
 
 
 

WILSON RIBEIRO PEDREIRA 
Prefeito do Município de SALINAS DA MARGARIDA 


