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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

GABINETE DO REITOR 
 

EDITAL Nº 03/2005 
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em 
vista o disposto no Artigo 37, Inciso II, da Constituição Federal, no Decreto nº 4175, de 27/03/2002, nas 
Portarias nº 450/MPOG, de 06/11/02, nº 121/MPOG, de 07/06/2005 e nº 2557/05-MEC, de 15/07/2005, torna 
público que estarão abertas as inscrições no Concurso Público para provimento dos cargos do Quadro 
Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo desta Universidade, observados os termos: da Lei nº 8112, de 
11/12/90 e do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação aprovado pela Lei nº 
11091/2005, de 12/01/2005, das disposições do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade e da 
Administração Pública pertinentes e complementares, mediante as normas e condições contidas neste Edital. 
 
1 – Das Disposições Preliminares 
1.1 – CARGOS: 
 
CARGO/ 
ESPECIALIDADE 

Nº  DE 
VAGAS 

REQUISITOS  PARA INGRESSO REGIME DE TRABALHO 

NÍVEL SUPERIOR 
Arquivista 02 Curso Superior completo  

em Arquivologia. 
40 horas semanais 

Enfermeiro 04 Curso Superior completo em 
Enfermagem.  Registro no Conselho 
Regional de Enfermagem. 

40 horas semanais 

NÍVEL MÉDIO 
Técnico em Radiologia 03 Ensino Médio profissionalizante 

completo.  Registro no Conselho 
Regional de Técnico de Radiologia. 

24 horas semanais 

(Conforme edital de retificação nº 02) 
 
CARGO/ 
ESPECIALIDADE 

Nº  DE 
VAGAS 

REQUISITOS  PARA INGRESSO REGIME DE TRABALHO 

NÍVEL SUPERIOR 
Arquivista 02 Curso Superior completo em 

Arquivologia. 
40 horas semanais 

Enfermeiro 04 Curso Superior completo em 
Enfermagem.  Registro no Conselho 
Regional de Enfermagem. 

40 horas semanais 



Farmacêutico/Hospitalar 04 Curso Superior completo em 
Farmácia e: Especialização em 
Farmácia Hospitalar e/ou 
Experiência comprovada em 
farmácia hospitalar por no mínimo 
dois anos e/ou Atualização na área 
hospitalar e/ou na área de atenção 
farmacêutica e/ou na área de 
assistência farmacêutica. Registro 
no Conselho Regional de Farmácia. 
 

40 horas semanais. 

NÍVEL MÉDIO 
Técnico em Radiologia 03 Ensino Médio profissionalizante 

completo.  Registro no Conselho 
Regional de Técnico de Radiologia. 

24 horas semanais 

 
1.2 – Os códigos SIAPE de vagas são os seguintes: 

a) Arquivista: 233861 e 233878 
b) Enfermeiro:  720705,  720706,  720713  e  720714 
c) Técnico de Radiologia:  217154,  614418  e  614435 
(Conforme edital de retificação nº 03) 
 
a) Arquivista: 233861 e 233878 
b) Enfermeiro:  720705,  720706,  720713  e  720714 
c) Farmacêutico/Hospitalar: 219740, 221796, 605780 e 716170 
d) Técnico de Radiologia:  217154,  614418  e  614435 
 

1.3 – Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 
União, das Autarquias e das Fundações Públicas, previsto na Lei nº 8112, de 11/12/90. 

1.4 – A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno ou regime de plantão, de acordo 
com as especificidades do cargo e as necessidades da Instituição. 

1.5 – A lotação dos candidatos aprovados será exclusivamente em um dos hospitais universitários desta 
Universidade situados na cidade do Salvador–BA, a critério da Instituição.  

1.6 – A remuneração corresponde à Classe, Nível de Capacitação e Padrão iniciais dos respectivos cargos: 
a) Nível Superior: Classe E, Nível de Capacitação I, Padrão 01: R$1.267,85 (hum mil duzentos e 

sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos); 
b) Nível Médio: Classe D, Nível de Capacitação I, Padrão 01: R$1.093,66 (hum mil e noventa e três 

reais e sessenta e seis centavos). 
1.7 – Devido ao número reduzido de vagas por cargo, não haverá reservas para portadores de necessidades 

especiais. 
1.8 – O concurso será realizado: pela CDH – Coordenação de Desenvolvimento Humano da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento de Pessoas, Av. Adhemar de Barros, s/n, Campus Universitário de Ondina, Pavilhão 8, 
telefax: (71) 3263.6406, cdh@ufba.br , horário de atendimento das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas; e 
pelo SSOA – Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação, Rua João das 
Botas, 31, Canela, telefax: (71) 3331.4433, ssoa@ufba.br ,  horário de atendimento das 09 às 17 horas. 

 
2 – Do Pedido de Inscrição 
2.1 – A inscrição do candidato no concurso implica conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas 

neste Edital, das instruções específicas para cada cargo e das demais informações que porventura 
venham a ser divulgadas, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2.2 – O candidato deve requerer sua inscrição bem como pagar os custos operacionais e a taxa de inscrição, no 
período das 09 horas do dia 06 de janeiro às 21 horas do dia 16 de janeiro de 2006 (conforme edital 
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de retificação nº 03) das 09 horas do dia 30 de janeiro às 21 horas do dia 10 de fevereiro de 2006. O 
pedido de inscrição será feito pela Internet, devendo o interessado: 
a) Acessar a página  www.concursos.ufba.br , selecionando a opção Inscrição via Internet. 
b) Preencher cuidadosamente o Requerimento de Inscrição, observando as instruções dadas na tela do 

computador e no presente Edital. 
c) Enviar o Requerimento de Inscrição pela Internet. 
d) Imprimir e conferir o Requerimento de Inscrição enviado. Nele virá impressa a guia de pagamento 

bancário com o respectivo código de barras. Caso essa operação não se concretize, o pedido de 
Inscrição via Internet não se efetuou, e o candidato deverá repeti-lo oportunamente ou requerer sua 
inscrição via Posto de Inscrição (item 2.3). 

e) Efetuar o pagamento do valor total de inscrição (item 2.4), preferencialmente em qualquer agência 
do Banco do Brasil, até o dia 16 de janeiro de 2006 (conforme edital de retificação nº 3) 10 de 
fevereiro de 2006. Para tanto, é preciso que a emissão da guia de pagamento seja feita a tempo de 
permitir o efetivo pagamento até essa data. O candidato deverá guardar o comprovante do 
pagamento. O comprovante de agendamento de cobrança emitido por terminal eletrônico não tem 
validade para comprovar o pagamento da inscrição. 

2.3 – O interessado que não tiver acesso à Internet poderá requerer sua inscrição em um Posto de Inscrição, em 
Salvador–BA, nos dias úteis, das 09 às 17 horas, em um dos seguintes locais: 
•  Centro de Processamento de Dados (CPD) – Campus Universitário de Ondina, Av. Adhemar de 

Barros, acesso pelo primeiro portão no sentido Garibaldi–Orla. 
•  Faculdade de Ciências Econômicas – Praça da Piedade, Centro. 

2.4 – Valor do pagamento: 
a) Nível Superior – custos operacionais: R$ 9,00 (nove reais); taxa de inscrição: R$ 31,00 (trinta e um 

reais). Valor total de inscrição: R$ 40,00 (quarenta reais). 
b) Nível Médio – custos operacionais: R$ 8,00 (oito reais); taxa de inscrição:R$ 27,00 (vinte e sete 

reais). Valor total de inscrição: R$ 35,00 (trinta cinco reais). 
2.5 – Os dados cadastrais informados no ato da inscrição e o pagamento do valor total de inscrição são de 

responsabilidade exclusiva do candidato, que responderá por eventuais erros ou omissões, mesmo 
quando o Requerimento de Inscrição tiver sido feito em Posto de Inscrição (item 2.3) ou através de 
representante (item 2.13). 

2.6 – A UFBA não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão ou 
qualquer fator que impossibilite a transferência de dados. 

2.7 – A cópia do Requerimento de Inscrição impressa do computador (item 2.2,d) com o respectivo comprovante 
de pagamento (item 2.2,e) é a única documentação comprobatória do envio do Requerimento de 
Inscrição. 

2.8 – Cada Requerimento de Inscrição, com a respectiva guia de pagamento bancário, tem um número e dígito 
de controle. ESSE CONJUNTO NÚMERO/DÍGITO IDENTIFICA O CANDIDATO EM TODAS AS 
FASES DO CONCURSO, POR ISSO DEVE SER GUARDADO COM CUIDADO. Também constará 
nesse documento uma senha de acesso à Internet, de uso exclusivo do candidato. 

2.9 – O candidato só poderá concorrer a um único cargo, e o pedido de inscrição só se concretiza após o 
pagamento do valor total de inscrição. Caso mais de um Requerimento de Inscrição seja enviado, apenas 
terá validade aquele cujo pagamento integral tiver sido efetivado. Se mais de um Requerimento de 
Inscrição tiver sido pago e enviado, apenas terá validade o mais recente. 

2.10 – O documento de identidade utilizado no momento da inscrição deverá atender às exigências 
estabelecidas no item 6.6. São documentos de identidade aceitos: carteiras expedidas por Comandos 
Militares, por Secretarias de Segurança Pública e por Corpos de Bombeiros Militares; passaporte; 
carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e carteiras funcionais expedidas por Órgão Público que valham como identidade, na 
forma da Lei. 

2.11 – O candidato deverá submeter-se a identificação datiloscópica, nas condições indicadas nos itens 6.6, 6.7 e 
9.1,n. 

2.12 – O candidato cujo documento de identidade indicado no Requerimento de Inscrição tenha sido emitido 
fora do Estado da Bahia deverá remeter pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), envelope 
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contendo cópia legível desse documento de identidade, bem como do Requerimento de Inscrição 
devidamente preenchido conforme itens anteriores, até o dia 16 de janeiro de 2006 (conforme edital de 
retificação nº 3) 10 de fevereiro de 2006, endereçado para: 

Universidade Federal da Bahia  –  UFBA 
Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação  –  SSOA 

Concurso Público UFBA/2006 
Rua João das Botas, 31  –  Canela 
SALVADOR – BA   –   40110-160 

2.13 – A inscrição poderá ser efetuada por representante, em Posto de Inscrição, devendo ser entregue fotocópia 
do seu documento de identidade. 

2.14 – O candidato que precisar de algum tipo de condição especial para realização das provas deverá 
comparecer ao SSOA, pessoalmente ou através de representante, nos dias úteis entre 06 e 20 de janeiro 
de 2006, das 09 às 17 horas (conforme edital de retificação nº 3) 30 de janeiro a 17 de fevereiro de 
2006, a fim de serem viabilizadas as possíveis condições de realização das provas. O não 
comparecimento dispensa a UFBA do provimento de condições especiais.  

2.15 – A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do candidato, desde 
que verificada a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade nas provas ou 
em documentos apresentados.  

2.16 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar–se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para a investidura no cargo para o qual pretende concorrer. 

2.17 – Não haverá isenção de pagamento dos valores estabelecidos no item 2.4 e, em nenhuma hipótese, haverá 
devolução dos valores pagos, salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência da 
Administração ou motivo de força maior. 

2.18 – No período de 23 a 27 de janeiro de 2006, o candidato deverá confirmar na Internet ou nos Postos de 
Inscrição, mediante seu número de inscrição e sua senha de acesso (item 2.8), o recebimento regular pelo 
SSOA do seu Requerimento de Inscrição. Não obtendo essa confirmação, o candidato deverá entrar 
imediatamente em contato com o SSOA (conforme edital de retificação nº 3). 

 
3 – Da Confirmação da Inscrição 
3.1 – No período compreendido entre 30 de janeiro e 03 de fevereiro de 2006 (conforme edital de retificação nº 

3) 06 a 10 de março de 2006, o candidato deverá obter o CARTÃO INFORMATIVO, pela Internet ou 
nos Postos de Inscrição, utilizando-se do seu número de inscrição no concurso e sua senha de acesso 
(item 2.8). 

3.2 – O Cartão Informativo é o único documento que confirma e comprova a efetiva inscrição do candidato no 
concurso, isto é, o deferimento do seu pedido de inscrição. Ele conterá os dados cadastrais do candidato 
bem como a indicação do local (Colégio) onde deverá se submeter às provas escritas. 

3.3 – Ao obter o Cartão Informativo, o candidato deverá conferir cuidadosamente os dados nele registrados. 
3.4 – Caso o Cartão Informativo não fique disponível ou haja qualquer irregularidade nos seus dados, o 

candidato deverá entrar imediatamente em contato com o SSOA, de preferência pessoalmente, 
apresentando a documentação pertinente, até o dia 08 de fevereiro de 2006 (conforme edital de 
retificação nº 3) de 13 a 17 de fevereiro de 2006. Após essa data, não será aceita qualquer reclamação. 

 
4 – Do Indeferimento do Pedido de Inscrição 
4.1 – Será indeferido o Requerimento de Inscrição: 

a) apresentado extemporaneamente e/ou sem atendimento dos meios, procedimentos e formulários 
próprios, conforme determinações deste Edital; 

b) que não foi devidamente preenchido e entregue, conforme instruções deste Edital; 
c) sem o correspondente pagamento do valor total de inscrição, nas condições, valores e prazos 

estabelecidos neste Edital, ou cujo cheque de pagamento tenha sido devolvido, por qualquer motivo. 
4.2 – No caso de o pagamento da inscrição ser efetuado com cheque bancário que, porventura, venha a ser 

devolvido, por qualquer motivo, a UFBA reserva-se o direito de tomar as medidas legais cabíveis. 
4.3 – Os pedidos de inscrição indeferidos serão divulgados na Internet, na portaria do SSOA e na portaria da 

CDH, até o dia 12 de fevereiro de 2006 (conforme edital de retificação nº 3) 12 de março de 2006. 



4.4 – Contra o indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso administrativo, devendo ser formulado por 
escrito, com a exposição dos fatos, eventuais comprovações e as razões que o motivaram, e entregue 
exclusivamente na CDH, no prazo de três dias úteis após a data da divulgação do indeferimento. 

 
5 – Do Processo Seletivo  
5.1 – O concurso constará de duas etapas distintas: 

a) Provas de conhecimento, de caráter classificatório e eliminatório, sobre os conteúdos programáticos 
indicados no Anexo I. 

b) Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório. 
5.2 – Das provas de conhecimento: 
5.2.1 – A primeira etapa do concurso constará de quatro provas escritas, aplicadas conjuntamente: Português 

(vinte questões); Administração Pública (quinze questões); Informática Básica (quinze questões); 
Conhecimento Específico (cinqüenta questões). 

5.2.2 – Cada prova escrita constará de questões objetivas de proposição simples. Cada questão só poderá ser 
verdadeira (V) ou falsa (F). 

5.2.3 – Cada questão valerá 1 (um) ponto. Se o candidato acertar, seu escore é 1 (um); se errar, é -1 (menos um); 
se deixar em branco ou fizer marcação dupla ou indevida, o escore é 0 (zero).  

5.2.4 – O escore bruto de cada prova é a soma algébrica dos acertos e erros (acertos menos erros). O escore bruto 
mínimo será igual a 0 (zero) e o máximo, igual ao número de questões válidas da prova correspondente. 

5.2.5 – Os escores brutos de cada prova serão estatisticamente padronizados, considerando-se os candidatos a 
cada cargo/especialidade efetivamente presentes, numa escala com média aritmética igual a 500 
(quinhentos) e desvio-padrão igual a 100 (cem). Ao escore bruto igual a 0 (zero) corresponderá, sempre, 
um escore padronizado igual a 0 (zero); o escore padronizado máximo será igual a 1000 (mil). 

5.2.6 – Os escores padronizados serão expressos em números inteiros, aproximando-se para mais quando o 
algarismo dos décimos for igual ou superior a 5 (cinco), e para menos quando inferior a 5 (cinco). 

5.2.7 – Aos escores padronizados aplicar-se-ão os seguintes pesos: Português: 2 (dois); Administração Pública: 
1,5 (um e meio); Informática Básica: 1,5 (um e meio); Conhecimento Específico: 5 (cinco). 

5.2.8 – O escore global de classificação será constituído da soma dos escores ponderados obtidos por cada 
candidato nas quatro provas realizadas, expresso com uma decimal significativa. 

5.2.9 – Será eliminado do concurso o candidato que: 
a) estiver ausente do local de prova, no dia e horário determinados para comparecimento; 
b) obtiver zero ponto em qualquer prova; 
c) entregar em branco ou não adequadamente preenchida a Folha de Respostas, ou a parte dela 

correspondente a todas as questões de uma prova, sendo-lhe então atribuído 0 (zero) ponto; 
d) obtiver escore global inferior a -1σ (um desvio-padrão abaixo da média aritmética dos escores 

globais de todos os candidatos ao mesmo cargo não eliminados por ausência ou zero). 
5.2.10 – A correção das provas será realizada por processamento eletrônico. Portanto, serão consideradas 

somente as respostas das questões transferidas para a Folha de Respostas. 
5.2.11 – Os candidatos serão ordenados de acordo com o resultado final da primeira etapa, segundo ordem 

decrescente do escore global.  
5.2.12 – Em caso de empate no escore global, serão utilizados os seguintes critérios para desempate, nesta 

ordem: 
a) maior idade, computada em anos meses e dias desde que superior ou igual a 60 (sessenta) anos no 

dia 19 de fevereiro de 2006 (conforme edital de retificação nº 3) 19 de março de 2006; 
b) maior excesso de pontos nos escores padronizados das provas realizadas, além da pontuação máxima 

de 1000 (mil) pontos por prova; 
c) maior pontuação na prova de Conhecimento Específico; 
d) maior pontuação na prova de Português; 
e) maior pontuação na prova de Administração Pública; 
f) ser ou ter sido servidor público, computando-se o tempo de exercício em anos, meses e dias. 

5.3 – Da inspeção de saúde: 
5.3.1 – Serão convocados para a etapa de inspeção de saúde os candidatos classificados na primeira etapa até 

duas vezes o número de vagas oferecidas, num mínimo de cinco candidatos convocados para cada 
cargo/especialidade. 



5.3.2 – O candidato convocado deverá comparecer ao SMURB – Serviço Médico Universitário Rubens Brasil, 
Rua Caetano Moura, 99, Federação, Salvador–BA, telefax: (71) 3247.1738/1370, horário de atendimento 
das 00 às 00 horas, em data e horário a serem divulgados, munido dos seguintes exames 
complementares:  
a) para todos os candidatos: hemograma completo; glicemia de jejum; colesterol total e frações; 

triglicerídeos; TGO; TGP; VDRL; ácido úrico; sumário de urina; preventivo ginecológico (sexo 
feminino); exame oftalmológico completo; 

b) para os candidatos a Enfermeiro: anti-HBS; AgHBS; anti-HCV; 
c) para os candidatos acima de quarenta anos: ECG; mamografia (sexo feminino); PSA (sexo 

masculino). (conforme edital de retificação nº 01) 
5.3.2 – O candidato convocado deverá agendar no SMURB – Serviço Médico Universitário Rubens Brasil, Rua 

Caetano Moura, 99, Federação, Salvador–BA, telefone: (71) 3247.1511, a data e o horário da inspeção 
de saúde.  

5.3.2.1 – Ao comparecer à inspeção de saúde, o candidato deverá estar munido dos seguintes exames 
complementares: 
a) para todos os candidatos: hemograma completo; glicemia de jejum; colesterol total e frações, uréia, 

creatinina, sumário de urina; triglicerídeos; TGO; TGP; Gama GT, VDRL; exame oftalmológico 
completo; 

b) para os candidatos da área de saúde: anti-HBS; AgHBS; anti-HCV; 
c) para os candidatos do sexo feminino: ultra-sonografia pélvica e exame preventivo ginecológico; 
d) para os candidatos acima de quarenta anos: ECG; PSA, para os candidatos do sexo masculino; 

mamografia e ultra-sonografia das mamas para os candidatos do sexo feminino. 
 

5.3.3 – Somente serão aceitos exames realizados até 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data do 
comparecimento ao SMURB. 

5.3.4 – Durante a inspeção de saúde, poderão ser solicitados outros exames complementares, na dependência da 
necessidade de esclarecimento diagnóstico, a critério da equipe de avaliação médica. 

5.3.5 – A etapa de inspeção de saúde terá caráter eliminatório e será composta das seguintes fases: exames 
médicos, avaliação psicológica e levantamento sociofuncional. 

5.3.6 – O candidato que não atender à convocação para qualquer fase desta etapa será considerado desistente, 
sendo automaticamente excluído do concurso. 

5.3.7 – A contra-indicação do candidato em qualquer uma das fases da etapa de inspeção de saúde acarretará 
sua automática eliminação do concurso. 

5.3.8 – Não caberá recurso contra a etapa de inspeção de saúde, devido à característica de que se reveste. 
 
6 – Da Realização das Provas Escritas 
6.1 – O concurso será realizado no dia 19 de fevereiro de 2006 (conforme edital de retificação nº 03) 19 de 

fevereiro de 2006, exclusivamente na cidade do Salvador–BA, das 08h às 12h30min, incluído o tempo 
de preenchimento da Folha de Respostas, no local indicado no Cartão Informativo (item 3). 

6.2 – Fica o candidato, desde já, convocado a comparecer ao local de realização das provas, às 07h15min, 
munido do documento original de identidade (item 2.10), do Cartão Informativo e de caneta 
esferográfica de tinta preta. 

6.3 – Os portões serão abertos às 07h30min e fechados, impreterivelmente, às 07h50min, horário da cidade do 
Salvador–BA. 

6.4 – Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização das provas, após o 
fechamento dos portões. 

6.5 – O acesso aos estabelecimentos é exclusivo para os candidatos. Eventuais acompanhantes deverão 
permanecer do lado de fora dos portões. Uma vez fechados, os portões só serão reabertos depois das 10 
horas e, até esse horário, ninguém poderá entrar ou sair do estabelecimento, a não ser autoridades da 
UFBA que estejam executando ou fiscalizando os trabalhos. 

6.6 – Submeter-se-á, obrigatoriamente, a identificação datiloscópica o candidato que não apresentar qualquer 
documento de identidade, ou cujo documento de identidade apresentado não atenda a todas as seguintes 
exigências: 
a) mesmo documento indicado no Requerimento de Inscrição; 



b) impressão digital do portador; 
c) fotografia que permita identificar claramente o portador; 
d) bom estado de conservação, sem rasuras ou adulterações; 
e) dentro do prazo de validade, se for o caso; 
f) ter sido remetido pelos Correios, nos termos do item 2.12. 

6.7 – O tempo utilizado na identificação datiloscópica do candidato não será descontado do tempo total de 
prova. 

6.8 – Em hipótese alguma, as provas serão aplicadas fora do local predeterminado. 
6.9 – Não haverá segunda chamada para a realização de provas nem vistas à Folha de Resposta nem revisão de 

resultados. 
6.10 – Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, como também o 

porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de máquinas calculadoras ou similares, de livros, 
de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado do concurso o 
candidato que descumprir esta determinação. 

6.11 – O candidato só poderá levar o caderno de provas após as 11 horas. 
6.12 – A divulgação do gabarito das provas será feita até 24 (vinte e quatro) horas após sua aplicação, no SSOA, 

na CDH e na Internet. 
 
7 – Dos Recursos 
7.1 – O candidato poderá interpor um único recurso por questão, relativamente ao gabarito divulgado ou ao 

conteúdo das questões das provas escritas, indicando, com precisão, a questão ou as questões a serem 
revisadas, desde que devidamente fundamentados seus argumentos.  

7.2 – O prazo para a interposição de recursos é de três dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao da 
publicação do gabarito das provas. 

7.3 – Os recursos deverão ser entregues no SSOA, no horário das 09 às 17 horas, dirigidos ao Diretor do Serviço 
de Seleção, Orientação e Avaliação da UFBA. 

7.4 – Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente. 
7.5 – Não serão aceitos recursos via postal, fax e/ou correio eletrônico. 
7.6 – Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes dos 

recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso contra 
a modificação decorrente das impugnações. 

7.7 – Não serão aceitos pedidos de revisão do julgamento dos recursos. 
7.8 – Não caberá recurso contra o resultado final do concurso. 
 
8 – Dos Resultados  
8.1 – O resultado das etapas e a classificação final serão divulgados através de cartaz afixado no PAF – Pavilhão 

de Aulas da Federação, Campus Universitário de Ondina, e através da Internet. 
8.2 – Após o resultado da segunda etapa, a classificação final dar-se-á de acordo com o resultado final do 

concurso, segundo ordem decrescente dos escores globais (itens 5.2.11 e 5.2.8). 
8.3 – A homologação do resultado final do concurso será feita pela CDH e publicada no Diário Oficial da União. 
8.4 – Obedecendo à ordem de classificação, será homologado o número de classificados correspondente a até 

duas vezes o número de vagas oferecidas para cada cargo/especialidade. 
 
9 – Dos Requisitos Básicos para a Investidura nos Cargos 
9.1 – O candidato deverá: 

a) ter sido aprovado no concurso público, na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, neste último caso, estar amparado pelo estatuto de 

igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do §1º do Art. 12 da Constituição Federal; 
c) ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 
d) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
e) não acumular cargos, empregos e funções públicas, exceto aqueles permitidos pela Constituição 

Federal, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo para posse, previsto no §1º do Art.13 da Lei 
n° 8112/90; 

f) estar em dia com as obrigações eleitorais; 



g) estar quite com as obrigações militares; 
h) estar em gozo dos direitos políticos; 
i) apresentar, na data da posse, diploma ou certificado de conclusão de curso, de acordo com os 

requisitos específicos para o cargo, bem assim comprovante de registro no Conselho de Classe, se for 
o caso, e cumprir as demais exigências para habilitar-se ao exercício do cargo, conforme consta no 
item 1.1; 

j)  não estar em débito com o erário; 
l) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em Cargo 

Público Federal, prevista no Art. 137 da Lei nº 8112/90; 
m) apresentar declaração de bens e valores e outros documentos que se fizerem necessários, à época da 

posse; 
n) submeter-se a identificação datiloscópica, caso essa identificação tenha sido exigida quando da 

realização das provas escritas. 
 
10 – Da Nomeação e Posse 
10.1 – Os candidatos aprovados nas duas etapas do concurso e homologados serão nomeados para os 

correspondentes cargos, na Classe, Nível de Capacitação e Padrão iniciais dos respectivos cargos, 
mediante Portaria expedida pelo Reitor da UFBA e publicada no Diário Oficial da União, consideradas 
as vagas existentes, segundo rigorosa ordem de classificação. 

10.2 – Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto física e mentalmente para o 
exercício do cargo, pela Perícia Médica da UFBA. 

10.3 – O candidato nomeado será convocado para posse, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação do ato de sua nomeação. 

10.4 – O candidato nomeado que não tomar posse no prazo estipulado terá sua nomeação tornada sem efeito. 
10.5 – Após a posse, o candidato que não assumir suas atividades em até 15 (quinze) dias, será exonerado ex-

ofício. 
 
11 – Das Disposições Gerais 
11.1 – A aprovação e homologação no concurso não assegura ao candidato o direito de nomeação, mas a 

expectativa de direito à investidura no cargo para o qual concorreu, ficando a concretização deste ato 
condicionada à observância das normas legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação e do prazo 
de validade do concurso. 

11.2 – O prazo de validade do concurso é de 1 (um) ano, contado a partir da publicação da sua homologação no 
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, conforme estabelece o Decreto nº 
4175, de 27/03/2002 e a Portaria nº 450, de 06/11/2002. 

11.3 – Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação, classificação e/ou 
notas, valendo para tal fim a homologação do resultado final do concurso publicada no Diário Oficial da 
União. 

11.4 – A atualização do endereço indicado no Requerimento de Inscrição e o atendimento às convocações feitas 
pelo SSOA ou pela CDH, desde o momento da inscrição até o momento da posse, é de responsabilidade 
exclusiva do candidato.  

11.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela CDH de comum acordo com o SSOA. 
11.6 – A íntegra deste Edital e outras informações pertinentes estão disponíveis na Internet, no endereço 

www.concursos.ufba.br . 
 

Salvador, 28 de novembro de 2005. 
 
 

Naomar Monteiro de Almeida Filho 
Reitor 

 
ANEXO I  –  Descrição sumária das atividades 
Arquivista: Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais. Dar acesso à informação. Conservar 
acervos. Planejar e realizar atividades técnico-administrativas, orientando a implantação das atividades técnicas. 

http://www.concursos.ufba.br/


Enfermeiro: Prestar assistência ao paciente em hospitais e ambulatórios, realizando procedimentos de maior 
complexidade e prescrevendo ações. Coordenar e auditar serviços de enfermagem. Implementar ações para a 
promoção da saúde junto à comunidade. 
Técnico em Radiologia: Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos 
médicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia, sob 
supervisão do médico radiologista. Revelar chapas radiológicas. 
(conforme edital nº 03) 
 
Arquivista: Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais. Dar acesso à informação. Conservar 
acervos. Planejar e realizar atividades técnico-administrativas, orientando a implantação das atividades técnicas. 
Enfermeiro: Prestar assistência ao paciente em hospitais e ambulatórios, realizando procedimentos de maior 
complexidade e prescrevendo ações. Coordenar e auditar serviços de enfermagem. Implementar ações para a 
promoção da saúde junto à comunidade. 
Farmacêutico/Hospitalar: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos 
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clínicas, 
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso de produtos e 
prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre 
órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
Técnico em Radiologia: Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos 
médicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia, sob 
supervisão do médico radiologista. Revelar chapas radiológicas. 
 

ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS 
 

PORTUGUÊS – TODOS OS CARGOS 
 
Compreensão e interpretação de textos: capacidade de leitura de diversos tipos de textos em língua 
portuguesa: verbais; não-verbais e mistos. 
Objetivo: aferir a capacidade do candidato de atribuir sentido a material discursivo de linguagem e tipologia 
diversas, evidenciando: 1. Habilidade de decodificar e inter-relacionar informações. 2. Domínio da norma 
padrão/culta da língua portuguesa do Brasil, na atualidade, com destaque para regras de ortografia, pontuação, 
concordância nominal e verbo-nominal, regência nominal e verbal. 3. Habilidade de reconhecer e decodificar a 
variação lingüística no português do Brasil, na atualidade, no nível geográfico, no nível social, quanto ao grau de 
formalidade e quanto à modalidade (oral e escrita). 4. Habilidade de distinguir fatos de opiniões e suposições. 5. 
Habilidade de compreensão de pressupostos e inferências. 6. Compreensão de amplo leque de possibilidades 
lexico-semânticas, incluindo os conceitos de sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, 
redundância, oposição, homonímia, polissemia, analogia, metáfora e metonímia. 7. Habilidade de identificar 
nexos discursivos concernentes às noções de causa, conseqüência, conclusão, condição, meio/instrumento, 
modo, conformidade, comparação, concessão, espaço e tempo. 8. Habilidade de reconhecer relações de 
equivalência ou de distinção entre elementos sintáticos, a saber: elementos coordenados e subordinados; 
elementos essenciais e acessórios; núcleos, complementos e adjuntos; orações e períodos.  
 

Bibliografia 
CUNHA, C. e  CINTRA, L. F. L.  Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1985. 
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P.  Para entender o texto: leitura e redação.  São Paulo: Ática, 2000. 
ILARI, R.  Introdução à semântica: brincando com a gramática.  São Paulo: Contexto, 2001. 
KOCH, I. V.  A coesão textual.  São Paulo: Contexto, 1989. 
 



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TODOS OS CARGOS 
 
1. Estrutura político-administrativa brasileira. 2. O Orçamento público na Constituição de 1988. 3. A ética na 
prestação dos serviços públicos. 4. Funções do governo. Controle interno e externo na administração pública. 5. 
Tomadas e prestações de contas. 6. Excelência nos serviços públicos. Evolução histórica das relações poder 
central-poder local. 7. A informação como direito e dever dos cidadãos. 8. Procedimentos de licitação pública. 9. 
RJU – Regime Jurídico Único (Lei Federal 8112 de 11/12/90). 
 
Bibliografia 
BURSZTYN, Marcel.  O poder dos donos.  Petrópolis: Vozes, 1985. 
CARR, David; LITTMAN, Ian D.  Excelência nos serviços públicos.  Rio de Janeiro: Qualitymark, 1992. 
CORREA, Rossi A. A.  Desburocratização e comportamento social.  Rio de Janeiro: LTC, 1980.  
HABCKOST, Fernando T.S.  Contabilidade governamental.  Porto Alegre: Sagra, 1991. 
KOHAMA, Heilio.  Contabilidade pública: teoria e prática.  São Paulo: Atlas, 1996.  
KONDO, Seiichi.  Transparência e responsabilização no setor público: fazendo acontecer.  Brasília: OCDE, 
2002. 
MEIRELLES, Hely L.  Direito administrativo brasileiro.  São Paulo, Malheiros, 1996. 
OLIVEIRA, Juarez de.  Reforma administrativa federal.  São Paulo: Saraiva, 1985. 
PISCITELLI, Roberto B.; TIMBÓ, Maria Zulene F.; ROSA, Maria Berenice. Contabilidade pública: uma 
abordagem da administração financeira pública.  São Paulo: Atlas, 1997. 
TEIXEIRA, Aníbal.  Reengenharia no governo.  São Paulo: Makron Books, 1996. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA – TODOS OS CARGOS 
 
1. Introdução à informática: hardware, software, UCP, memória, armazenamento de dados (unidades), 
dispositivos de E/S, sistema operacional, programas aplicativos, linguagens de programação, vírus. 2. O Sistema 
operacional Windows: menu Iniciar, janelas, menus e menus de atalho, caixa de diálogo, ajuda contextual; 
tópico de ajuda, desligar e reinicializar o computador; aplicativos, documento; copiar e mover texto, copiar, 
mover e vincular dados entre aplicativos; pastas; barra de ferramentas em uma janela de arquivo, exibir uma lista 
de históricos, favoritos; estilo de exibição, arquivos, impressão; configurar impressora, barra de tarefas; data e 
hora do sistema; papel de parede; área de trabalho; cores do windows, protetor de tela, monitor, ícones, mouse, 
jogos, calculadora, prompt de comandos; bloco de notas, WordPad, Paint, CD de áudio, discos, arquivos, 
backup, formatação de disquete, internet explorer; pesquisa na Internet, impressão de página na web, Outlook 
Express. 3. Microsoft Word: menu, verificação ortográfica, ajuda, documentos e arquivos; formatando: 
caracteres, parágrafos, alinhamento, margens, espaçamento, tabulações, marcadores e numeração; bordas e 
sombreamento, barra de ferramentas, impressão, configuração página e impressora, quebras de páginas, 
impressão de números de páginas, visualizção do texto, autocorreção, dicionário de sinônimos, hifenização, 
localização de palavras, substituição de caracteres, opções do Word, tabelas. 

 
Bibliografia 
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HART-DAVIS, Guy.  Word 2000 – prático & fácil.  São Paulo: Makron Book, 2000. 
MICROSOFT OFFICE 2000 PROFESSIONAL – Guia autorizado Microsoft. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

I. ARQUIVISTA 
1. Informação, Sociedade da Informação e do Conhecimento. 2. Fundamentos e princípios arquivísticos. 3. 
Identificação de documentos de arquivo. 4. O Arquivo como Sistema de Informação estratégica nas 
organizações. 4.1. Gestão do conhecimento como fator de produção e competitividade. 4.2. Gestão de 
documentos arquivísticos. 4.2.1. A Teoria das Três Idades; 4.2.2. Planejamento de Sistemas e Serviços de 
Arquivo. 4.2.3. Processos de organização de Arquivos; 4.2.3.1 Métodos de Arquivamento; 4.2.3.2. Tecnologias 
da Informação aplicadas a arquivos. 4.2.4. Normas e padrões aplicados aos processos arquivísticos. 4.2.5. 
Avaliação e destinação de documentos. 4.2.6. Preservação de acervos arquivísticos. 5. Terminologia arquivística. 
6. Legislação arquivística. 7. O perfil do profissional arquivista. 8. A Ética Profissional. 
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1998. 
JARDIM, José Maria. O acesso à informação arquivística no Brasil: problemas de acessibilidade e 
disseminação. Disponível em: 
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II. ENFERMEIRO 
1. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes. 2. Ética e o exercício profissional. 3. Sistematização da 
assistência de enfermagem. 4. Prontuário, registro e documentação em enfermagem. 5. Biossegurança e controle 
de infecção hospitalar. 6. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimento de saúde. métodos de 
desinfecção e esterilização. 7. Assistência de enfermagem no pré, peri e pós-operatório. 8. Assistência de 
enfermagem em situações de emergência. 9. Assistência de enfermagem ao paciente oncológico e terminal. 10. 
Assistência de enfermagem ao paciente em desequilibro hidroeletrolítico, respiratório, cardiovascular, 
imunológico, genito urinário, endócrino e digestório. 11. Assistência de enfermagem na administração de drogas 
e soluções. 12. Administração aplicada à enfermagem: teorias da administração, enfermagem na administração 
de recursos humanos e materiais, auditoria em enfermagem e acreditação hospitalar.  
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

I. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
1. Princípios de física dos raios – X. 2. Noções de proteção radiológicas. 3. Terminologia Radiológica. 4. 
Anatomia radiológica. 5. Parâmetros de qualidade radiográfica: densidade, contraste, detalhe, distorção. 6. 
Fatores de exposição. 7. Noções de processamento de filmes radiográficos e impressão de digital. 8. Técnicas 
radiológicas: crânio, face, coluna, abdome, tórax, extremidades e exames contrastados. 9. Noções básicas de 
tomografia computadorizada ressonância magnética, hemodinâmica, mamografia, radioterapia e densitometria 
óssea. 
 
Bibliografia 
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