
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DESTINADO À SELEÇÃO  DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL

SUPERIOR E MÉDIO PARA ATUAÇÃO  NA ÁREA DE SAÚDE INDÍGENA

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DA BAHIA – DSEI/BA

CONVÊNIO nº 882487/2019

EDITAL nº 049/2021

ERRATA

A Comissão de Processo Seletivo Externo Simplificado para Contratação de Pessoal no âmbito

da Saúde Indígena do DSEI – BAHIA  vem a público informar, a ERRATA referente aos Itens abaixo:

Onde se lê:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.5.  A presente seleção observará a disponibilidade de vagas, consoante quadro abaixo, nos termos

dos princípios regedores da Administração Pública, em especial do princípio da impessoalidade.

FUNÇÃO
QUANTIDADE

DE VAGAS
LOCAL

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

REMUNERAÇÃO
BRUTA

TÉCNICO EM SANEAMENTO 04

1 = Polo Base de Juazeiro; 
1 = Polo Base de Ibotirama; 
1 = Polo Base de Pau Brasil 
1 = Polo Base de Ilhéus;

40 horas R$ 2.619,54

        

ANEXO III

DOS REQUISITOS PARA ANÁLISE CURRICULAR
ÁREA/FUNÇÃO REQUISITOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO

TÉCNICO EM
SANEAMENTO

Diploma/Certificado de Conclusão de Curso e Comprovante de Experiência 
mínima de 01(um) mês na área de atuação. 



ANEXO X

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO

TÉCNICO EM SANEAMENTO

Atuar no acompanhamento de obras de saneamento, elaboração de relatórios gerenciais,

leitura de projetos, controle de cronograma, emissão e acompanhamento dos pedidos de

compra. Desenvolver  as  atividades  de  acompanhamento  e  fiscalização  das  obras  de

saneamento. Auxiliar nos trabalhos de tratamento de saneamento nas diversas áreas da

saúde. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e

biossegurança.  Desenvolver  projetos  na  construção  de  obras de  saneamento  em áreas

indígenas e reciclagem de resíduos. Implementar as estratégias para captação, tratamento e

distribuição de água.  Ter disponibilidade para viagens,  que podem ocorrer por meio de

transporte aéreo, terrestre ou fluvial.

Leia-se:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.5.  A presente seleção observará a disponibilidade de vagas, consoante quadro abaixo, nos termos

dos princípios regedores da Administração Pública, em especial do princípio da impessoalidade.

FUNÇÃO
QUANTIDADE

DE VAGAS
LOCAL

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

REMUNERAÇÃO
BRUTA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 04

1 = Polo Base de Juazeiro; 
1 = Polo Base de Ibotirama; 
1 = Polo Base de Pau Brasil 
1 = Polo Base de Ilhéus;

40 horas R$ 2.619,54

         

ANEXO III

DOS REQUISITOS PARA ANÁLISE CURRICULAR
ÁREA/FUNÇÃO REQUISITOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

Diploma/Certificado de Conclusão de Curso e Comprovante de Experiência 
mínima de 01(um) mês na área de atuação. 



ANEXO X

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Atuar  no  acompanhamento  de  obras,  elaboração  de  relatórios  gerenciais,  leitura  de

projetos,  controle de cronograma, emissão e acompanhamento dos pedidos de compra.

Fazer  visitas  periódicas  em  obras  e  no  escritório  para  elaboração  dos  documentos  e

processos. Analisar e desenvolver desenhos de construção de obras civis e de saneamento.

Desenvolver  as  atividades  de  acompanhamento  e  fiscalização  das  obras  civis  e  de

saneamento. Prestar informações técnicas. Realizar o levantamento de dados técnicos de

obras. Elaborar orçamento de obras. Fiscalizar as obras e serviços técnicos das equipes na

instalação,  montagem,  operação  e  reparo  ou  manutenção  das  obras  realizadas  em

territórios  indígenas.  Ter  disponibilidade  para  viagens,  que  podem ocorrer  por  meio  de

transporte aéreo, terrestre ou fluvial.
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