
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

GABINETE DO REITOR 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2005 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições estatutárias e tendo em vista o disposto na Portaria do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão nº 121/MPOG, de 07/06/2005, e da Portaria do 

Ministério da Educação nº 2.557/MEC, de 15/07/2005, resolve: 

Retificar o Edital nº 03/2005, cujo extrato foi publicado no D.O.U. nº 232, de 

05/12/2005. 

Onde se lê: 

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). 

Leia-se: 

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. 

 

Salvador, 09 de dezembro de 2005 

 

NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO 

Reitor 

 

 

 

 

 

 
 
 


