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RETIFICAÇÃO Nº 12 

 
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), no uso de suas 
atribuições estatutárias, tendo em vista o disposto na Portaria Normativa Interministerial 
nº 22, de 30/04/2007, publicada no DOU de 02/05/2007, alterada pela Portaria Normativa 
Interministerial nº 8, de 26/08/2008, publicada no DOU de 27/08/2008, Resolve:  
Retificar o item 11.4.2 do Edital 06/2010, publicado no DOU de 23/12/2010, Seção 3, 
pág. 75 a 92. 
 
Onde se lê:  
 
11.4.2. Os candidatos homologados convocados para nomeação deverão agendar com o 
Serviço Médico Universitário Rubens Brasil - SMURB, o comparecimento, data em que 
deverão apresentar os seguintes exames:  
a) para todos os candidatos: hemograma completo; glicemia de jejum; TGO; TGP; 
Gama GT; VDRL; Uréia; Creatinina; AgHbs, Anti-Hbc, Anti-Hcv, sumário de urina, 
exame oftalmológico completo; audiometria tonal  
b) para as candidatas do sexo feminino: também, preventivo ginecológico e 
ultrassonografia pélvica;  
c) para os candidatos da área de saúde: também, Anti-HBS; AgHBS; anti-HCV;  
d) para as candidatas do sexo feminino, acima de quarenta anos: também, ECG, 
mamografia  
e) para os candidatos do sexo masculino, acima de quarenta anos: também, PSA. 
 
Leia-se: 
 
11.4.2. Os candidatos homologados convocados para nomeação deverão agendar o 
comparecimento ao Serviço Médico Universitário Rubens Brasil – SMURB. 
11.4.2.1. Ao comparecer à inspeção de saúde para realização da avaliação clínica, 
psicológica e funcional, o candidato deverá estar munido dos seguintes exames 
complementares: 
a) para todos os candidatos: hemograma completo; glicemia de jejum; TGO; TGP; 
Gama GT; VDRL; Uréia; Creatinina; AgHbs, Anti-Hbc, Anti-Hcv, sumário de urina, 
exame oftalmológico completo; audiometria tonal; 
b) para as candidatas do sexo feminino: também, preventivo ginecológico e 
ultrassonografia pélvica;  
c) para os candidatos da área de saúde: também, Anti-HBS; AgHBS; anti-HCV; Rx de 
Tórax em PA. 
d) para as candidatas do sexo feminino, acima de quarenta anos: também, ECG, 
mamografia. 
e) para os candidatos do sexo masculino, acima de quarenta anos: também, PSA.   
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