CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO 01/2019
ABERTURA
ERRATA 001 pertinente ao EDITAL Nº 001/2019
A presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO, inscrito no CNPJ sob o nº
30.090.677/0001-54, com sede na Rua Chile nº 282, Juazeiro, Bahia, entidade de direito público e natureza autárquica
interfederativa, constituída sob a forma de Associação Pública, com amparo da Lei Federal n°. 11.107/2005 e Decreto Federal
No. 6.017/2007 e da Lei Estadual nº 13.374/2015, no uso de suas atribuições, faz saber que:
Página 17, ONDE SE LÊ:
2. DOS EMPREGOS
[...]
Salário:
R$ 3.570,58

Função: Assessor técnico (Sanitarista) - 40h semanais

Taxa de inscrição:
R$ 90,00

Síntese das atribuições:
Implantar a Política da Qualidade e garantir sua disseminação. Realizar atividades relacionadas ao
planejamento e melhoria da gestão. Promover benchmarking interno e externo. Elaborar, monitorar e
acompanhar auditorias internas. Monitorar e acompanhar a resolução das Não-Conformidades. Desenvolver
programas para estimular o uso de ferramentas da qualidade. Propiciar informações para auxiliar o processo
de tomada de decisão da Diretoria Geral da Policlínica. Promover interação entre áreas. Gerenciar os
documentos padronizados. Validar uso de indicadores considerando o perfil da instituição. Estabelecer
mecanismos que favoreçam a melhoria das práticas. Estabelecer critérios para assegurar o alinhamento e
correlação com os objetivos estratégicos.
Pré-requisitos exigidos:.
Graduação como Bacharel em qualquer nível superior, em instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
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Salvador, 31 de janeiro de 2019
ANA LUIZA RODRIGUES DA SILVA
Presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO

