
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
GABINETE DA REITORIA 

 
EDITAL DE INCLUSÃO Nº 04 

 
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o 
disposto no Decreto nº 7.485/11, DOU de 19/05/2011 e na Portaria Interministerial do MP nº 440/2011, DOU de 
18/10/2011, resolve: 
Incluir no Edital 03/2012, publicado no DOU de 17/09/2012, Seção 3, págs. 91 a 97, os concursos listados no Anexo I, 
com os respectivos pontos, conforme consta do Anexo II. 
 
O período de inscrição das Áreas de Conhecimento relacionadas abaixo será de 03/01/2013 a 01/02/2013. 
 
O candidato deverá requerer a isenção do pagamento da inscrição no período de 03 a 07/01/2013. 
 
A Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH) divulgará no endereço www.concursos.ufba.br, até o dia 
12/01/2013, os pedidos de isenção do pagamento da inscrição deferidos. 
 
A CDH consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único 
do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.  
 
Para que o candidato não tenha sua solicitação indeferida, é necessário que ele informe os dados cadastrais exatamente 
como estão no Cadastro Único.  
 
Quaisquer inconsistências cadastrais podem interferir no processo de isenção. Caso o cadastro do candidato esteja com 
dados incorretos, ele deve primeiro realizar atualização cadastral, para depois solicitar a isenção de pagamento. 
 
Os candidatos que tiverem seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço 
www.siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento até, no 
máximo, o primeiro dia útil após o término das inscrições. 
 
De 12/01/2013 a 19/01/2013, o candidato poderá contestar o indeferimento, pessoalmente ou pelo endereço de email 
cdh@ufba.br. Após esse período não serão aceitos pedidos de revisão. 
 
Os demais itens do Edital 03/2012 permanecem inalterados. 
 

ANEXO I 
     

Campus Salvador 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
DEPARTAMENTO: ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA E ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM - 
DEMCAE 
 
Área de Conhecimento: Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso  
Classe: Assistente       RT: DE              Vagas: 01 
Titulação: Enfermeiro (a), mestre, com pelo menos uma pós-graduação na área de Atenção a Saúde do Idoso e/ou pelo 
menos 02 (anos) de experiência profissional comprovada na área.  

 
 
 



ESCOLA POLITÉCNICA 
  

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
Área de Conhecimento: Sistemas Digitais 
Classe: Adjunto      RT: DE              Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Engenharia Elétrica ou áreas afins. Doutorado em Engenharia Elétrica ou área afins. 

 
 

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA MECÂNICA 
 
Área de Conhecimento: Sistemas Mecânicos 
Classe: Adjunto      RT: DE              Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Engenharia Mecânica. Doutorado em Engenharia Mecânica ou afins. 

 
Área de Conhecimento: Projetos de Máquinas 
Classe: Assistente     RT: 20 horas             Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Engenharia Mecânica. Com Mestrado em Engenharia Mecânica ou Doutorado em Engenharia 
Mecânica. 
 
Área de Conhecimento: Sistemas Térmicos 
Classe: Adjunto      RT: DE              Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Engenharia Mecânica. Doutorado em Engenharia Mecânica. 
 
DEPARTAMENTO: CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS 
 
Área de Conhecimento: Resistência dos Materiais 
Classe: Assistente     RT: 20         Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Engenharia. Mestrado ou Doutorado na área de Engenharia relacionada a Estruturas ou 
Mecânica dos Sólidos. 

 
DEPARTAMENTO: ENGENHARIA AMBIENTAL  
 
Área de Conhecimento: Sistemas urbanos de água e esgoto 
Classe: Assistente     RT: 20         Vagas: 01 
Titulação: Engenheiro com Mestrado ou Doutorado e experiência comprovada na área do concurso. 

 
DEPARTAMENTO: TRANSPORTES 
 
Área de Conhecimento: Topografia: Levantamentos Topográficos e Cadastro Territorial  
Classe: Assistente     RT: 20         Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Engenharia. Mestrado com tema de dissertação na área do concurso. 

 
DEPARTAMENTO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS  
 
Área de Conhecimento: Extração de petróleo: Elevação 
Classe: Assistente     RT: DE     Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Engenharia. Mestrado ou Doutorado em Engenharia. 

 
FACULDADE DE ARQUITETURA 

 
DEPARTAMENTO: TEORIA E PRÁTICA DO PLANEJAMENTO  
 
Área de Conhecimento: Projetos e Conforto Térmico, Acústico e Lumínico 
Classe: Auxiliar     RT: 40h     Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 



 
 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGIAS APLICADAS À ARQUITETURA  
 

Área de Conhecimento: Projetos e Conforto Térmico, Acústico e Lumínico 
Classe: Assistente     RT: DE     Vagas: 01 
Titulação: Mestrado em Arquitetura, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Mestrado em Engenharia Ambiental. 

 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

 
DEPARTAMENTO: QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 
 
Área de Conhecimento: Química Geral e Química Inorgânica 
Classe: Adjunto             RT: DE               Vaga: 01 
Titulação: Graduação em Química. Doutorado em Química ou Ciências. 

 
DEPARTAMENTO: QUÍMICA ANALÍTICA 
Área de Conhecimento: Química Analítica  
Classe: Adjunto             RT: DE               Vaga: 02 
Titulação: Graduação em Química. Doutorado em Química ou Ciências com área de concentração em Química Analítica. 
  

  ANEXO II  
 

Campus Salvador 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
DEPARTAMENTO: ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA E ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM - 
DEMCAE 
 
Área de Conhecimento: Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso  
Pontos: 
1. Aspectos demográficos e epidemiológicos do envelhecimento; 
2. Alterações anatômicos e fisiológicos do envelhecimento; 
3. O cuidado em enfermagem a pessoa idosa em uso de medicamento; 
4. O cuidado em enfermagem a pessoa idosa institucionalizada; 
5. O cuidado em enfermagem a pessoa idosa e o seu cuidador no ambiente familiar; 
6. Políticas Públicas  e envelhecimento; 
7. O cuidado em enfermagem a pessoa idosa em situações críticas de saúde; 
8. O cuidado em enfermagem a pessoa idosa vítima de violência; 
9. O cuidado em enfermagem a pessoa idosa com demências; 
10. O cuidado em enfermagem a pessoa idosa frente à instabilidade postural e quedas. 

 
ESCOLA POLITÉCNICA 

  
DEPARTAMENTO: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
Área de Conhecimento: Sistemas Digitais 
Pontos: 
1. Circuitos CMOS: implementação de portas lógicas, latches e flip-flops; 
2. Análise e síntese de circuitos aritméticos; 
3. Fluxo de projeto para FPGAS: descrição com HDL, síntese e prototipagem; 
4. Circuitos sequencias: análise e projeto de máquinas de estados finitos; 
5. Temporização de circuitos digitais síncronos: atrasos, tempo de setup e de hold e frequência do sinal de relógio; 
6. Memóriaa SRAM, DRAM e Flash; 
7. Arquitetura e organização de microprocessadores e microcontroladores; 



8. Tecnologia de Circuitos Integrados CMOS; 
9. Leiaute de circuitos digitais; 
10. Verificação e teste de circuitos digitais. 

 
DEPARTAMENTO: ENGENHARIA MECÂNICA 
 
Área de Conhecimento: Sistemas Mecânicos 
Pontos: 
1. Modelagem matemática de sistemas mecânicos; 
2. Vibrações Livres e forçados; 
3. Transmissibilidade e isolação de vibrações; 
4. Dinâmica de Mecanismos; 
5. Resistência à Fadiga dos metais; 
6. Teoria de falhas por fadiga; 
7. Eixos, mancais, engrenagens, molas, embreagens, freios e transmissões flexíveis; 
8. Mecanismos articulados planos. 
9. Cinética dos corpos rígidos nos movimentos planos e espaciais; 
10. Dinâmica de sistemas mecânicos. 

 
Área de Conhecimento: Projetos de Máquinas 
Pontos: 
1. Análise de forças dinâmicas em máquinas; 
2. Forças e torques de inércia e princípio de D’Alambert; 
3. Modelagem cinemática e dinâmica por coordenadas generalizadas; 
4. Métodos de energia por Lagrange; 
5. Metodologia de Projetos; 
6. Dinâmica de máquinas Rotativas; 
7. Dinâmica dos mecanismos articulados; 
8. Projetos de sistemas técnicos de precisão; 
9. Critérios de estabilidade em sistemas dinâmicos; 
10. Aceleração relativa de partícula em mecanismos. 
 
Área de Conhecimento: Sistemas Térmicos 
Pontos: 
1. Motores alternativos de combustão interna: Classificação, Ciclos e sistemas de combustão; 
2. Central termelétrica com turbinas a vapor: Ciclos a vapor, configuração dos ciclos e aplicação de turbinas a vapor; 
3. Central termelétrica com turbinas a gás: configuração de ciclos simples e ciclos combinados e aplicações de turbinas a 
gás; 
4. Compressores: Relações Termodinâmicas, Tipos de compressores, curvas características, parâmetros de desempenho e 
seleção; 
5. Principio de refrigeração: ciclos de refrigeração, cálculo de carga térmica e Psicometria; 
6. Fundamentos de sistemas hidráulicos e pneumáticos; 
7. Caldeiras a Vapor; 
8. Bombas: Classificação e tipos, curvas caracteristicas e seleção; 
9. Turbinas hidráulicas: Classificação e parâmetro de desempenho; 
10. Ar comprimido: Tratamento de ar na rede e projetos de sistemas de ar comprimido. 
 
DEPARTAMENTO: CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS 
 
Área de Conhecimento: Resistência dos Materiais 
Pontos: 
1. Análise de esforços combinados, esforços cortantes, esforços normais, momentos fletores e momentos de torção; 
2. Análise de tensões, tensor tensão, aplicação do Círculo de Mohr na análises de tensões;  
3. Torção elástica em barras, teoria de torção de Coulomb; 
4. Flexão simples, hipóteses simplificadoras, distribuição de tensões; 
5. Deflexões de Vigas – Equação da Linha Elástica; 



6. Métodos de energia, energia de deformação, energia potencial total, teoremas de Castigliano; 
7. Método do trabalho virtual aplicado aos corpos deformáveis, método da carga unitária; 
8. Flambagem, determinação da carga crítica de flambagem, efeito das condições de extremidades, fórmula secante; 
9. Critérios de resistência em casos de carregamento estático, critérios de resistência para materiais dúcteis e frágeis; 
 
DEPARTAMENTO: ENGENHARIA AMBIENTAL  
 
Área de Conhecimento: Sistemas urbanos de água e esgoto 
Pontos: 
1. Hidráulica aplicada à instalações prediais; 
2. Uso racional de água em edificações: aspectos de projeto, construção e operação/manutenção; 
3. Métodos construtivos aplicados a obras hidráulicas; 
4. Obras de captação, adução e tratamento de água de abastecimento; 
5. Manejo de águas pluviais e ações estruturais e não estruturais, com foco nas obras e ações de manejo; 
6. Instalações prediais de água fria e quente, estações elevatórias (concepção, incluindo proposta de reuso, e parâmetros 
de projeto, dimensionamento); 
7. Instalações prediais de coleta de esgotos, estações elevatórios (concepção, incluindo proposta de segregação de 
correntes e parâmetros de projeto, dimensionamento); 
8. Obras de coleta, transporte e tratamento de esgotos sanitários; 
9. Captação e aproveitamento de água de chuva em zonas rurais; 
10. Sistemas de tratamento de água cinza para reuso. 
 
DEPARTAMENTO: TRANSPORTES 
 
Área de Conhecimento: Topografia: Levantamentos Topográficos e Cadastro Territorial  
Pontos: 
1. Métodos de levantamentos topográficos planimétricos; 
2. Métodos de levantamentos topográficos altimétricos; 
3. Sistema de coordenadas e projeções cartográficas; 
4. Sistemas geodésico de referência; 
5. Posicionamentos por satélites – GNSS 
6. Divisão e demarcação de terras; 
7. Georreferenciamento de imóveis rurais; 
8. Metodologia para implantação de cadastro técnico urbano; 
9. Sistemas TMs e topográfico local; 
10. Geometria do elipsoide e transporte de coordenadas. 

 
DEPARTAMENTO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 
 
Área de Conhecimento: Extração de Petróleo: Elevação 
Pontos: 
1. Elevação natural; 
2. Elevação artificial: Elevação com gás; 
3. Elevação artificial: bombeio centrífugo submerso; 
4. Elevação artificial: bombeio mecânico; 
5. Elevação artificial: bombeio a jato; 
6. Reologia de petróleo; 
7. Modelo hidrodinâmico e termodinâmico do fluxo bifásico multi-componente em meio poroso; 
8. Escoamento de fluidos não Newtonianos em meio poroso; 
9. Fluxo bifásico em meio poroso em duas dimensões; 
10. Fluxo bifásico de três componentes em meio poroso. 

 
 
 
 



FACULDADE DE ARQUITETURA 
 

DEPARTAMENTO: TEORIA E PRÁTICA DO PLANEJAMENTO  
 
Área de Conhecimento: Projetos e Conforto Térmico, Acústico e Lumínico 
Pontos: 
1. Metodologia e critérios técnicos para desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos do ponto de vista do 
conforto ambiental; 
2. Desempenho técnico das edificações e suas implicações no projeto de arquitetura; 
3. Iluminação natural: aspectos técnicos e subjetivos e suas aplicações no projeto de arquitetura e urbanismo; 
4. Sistemas de iluminação natural e artificial e o desempenho luminotécnico das edificações e espaços públicos; 
5. Princípios da acústica arquitetônica e urbana e o controle sonoro no ambiente construído; 
6. Isolamento acústico no ambiente construído: aspectos conceituais, estratégias de projeto e integração com as demais 
condicionantes do conforto ambiental; 
7. Condicionamento acústico no ambiente construído: aspectos conceituais, estratégias de projeto e integração com as 
demais condicionantes do conforto ambiental; 
  
 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGIAS APLICADAS À ARQUITETURA  

 
Área de Conhecimento: Projetos e Conforto Térmico, Acústico e Lumínico 
Pontos: 
1. Metodologias e critérios técnicos para desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos do ponto de vista do 
conforto ambiental; 
2. Desempenho técnico das edificações e suas implicações no projeto de arquitetura; 
3. Iluminação natural: aspectos técnicos e subjetivos e suas aplicações no projeto de arquitetura e urbanismo; 
4. Sistemas de iluminação natural e artificial e o desempenho luminotécnico das edificações e espaços públicos; 
5. Princípios da acústica arquitetônica e urbana e o controle sonoro no ambiente construído; 
6. Isolamento acústico no ambiente construído: aspectos conceituais, estratégias de projeto e integração com as demais 
condicionantes do conforto ambiental; 
7. Condicionamento acústico no ambiente construído: aspectos conceituais, estratégias de projeto e integração com as 
demais condicionantes do conforto ambiental; 
  

 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

 
DEPARTAMENTO: QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 
 
Área de Conhecimento: Química Geral e Química Inorgânica 
Pontos: 
1. Reações ácido-base; 
2. Equilíbrio químico; 
3. Estrutura dos sólidos; 
4. Modelo quântico do átomo; 
5. Estudo comparativo da química dos elementos do Lítio ao Flúor; 
6. Formação e estabilidade dos compostos de coordenação; 
7. Teorias de ligação nos compostos de coordenação; 
8. Química dos materiais inorgânicos; 
9. Teorias de ligação: Teoria da Ligação de valência e Teoria do orbital molecular; 
10. Geometria e isomeria em compostos de coordenação.  

 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO: QUÍMICA ANALÍTICA 
Área de Conhecimento: Química Analítica  
Pontos: 
1. Tratamento de amostras; 
2. Equilíbrio ácido-base; 
3. Equilíbrio de Oxi-Redução; 
4. Potenciometria com ênfase em Eletrodos Seletivos a íons; 
5. Espectrometria de Absorção Atômica; 
6. Espectrometria de Emissão Atômica; 
7. Cromatografia gasosa; 
8. Quimiometria:Técnicas de Planejamento de Experimentos; 
9. Cromatografia líquida; 
10. Voltametria. 

 
 
 

 
Salvador, 27 de Dezembro de 2012 

 
 

DORA LEAL ROSA 
Reitora 

 


