
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

GABINETE DA REITORIA 

 

RETIFICAÇÃO Nº 17 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), no uso de suas 

atribuições estatutárias, tendo em vista o disposto no Decreto nº 6.944/09, no Decreto nº 

7.485/11, DOU de 19/05/2011, na Portaria Interministerial do MP nº 313, DOU de 

04/08/2015, resolve:  

 
Retificar o Anexo I da Inclusão nº 02 do Edital 01/2016, publicado no DOU de 29/06/2016, S. 

3, págs. 53 a 55. 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 
DEPARTAMENTO DE PROPEDÊUTICA E CLÍNICA INTEGRADA 

 

Área de Conhecimento: Pacientes Especiais/Clínica de Dentística 

(...) 
Onde se lê: 

Titulação: O candidato deve apresentar como requisitos mínimos graduação em Odontologia e 

título de Doutor e especialização em Odontologia para pacientes especiais (obtidos em curso 

realizado em instituição oficial ou reconhecida do ensino superior) ou habilitação em analgesia 

relativa ou sedação consciente (obetida em instituição de ensino superior oficial ou entidade de 

classe reconhecida por órgão oficial), com experiência comprovada em Dentística 

Restauradora. Comprovar experiência em Odontologia para Pacientes Especiais pelo período 

mínimo de três anos e não será considerado como tempo de experiência, o tempo de estágio, de 

monitoria ou de bolsa de estudo, como: mestrado, doutorado e similares. 

(...) 

Leia-se: 

Titulação: O candidato deve apresentar como requisitos mínimos graduação em Odontologia e 

título de Doutor. Especialização em Odontologia para pacientes especiais (obtida em curso 

realizado em instituição oficial ou reconhecida do ensino superior) ou Habilitação em analgesia 

relativa ou sedação consciente (obtida em instituição de ensino superior oficial ou entidade de 

classe reconhecida por órgão oficial). Comprovar experiência em Dentística Restauradora. 

Comprovar experiência em Odontologia para Pacientes Especiais pelo período mínimo de três 

anos. Não será considerado como tempo de experiência o tempo de estágio, de monitoria ou 

de bolsa de estudo, como: mestrado, doutorado e similares. 
(...) 

 

 

Salvador, 04 de julho de 2016. 

 

JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA 

Reitor 


