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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03 
 

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. 
No item 1.2: Onde se lê:  
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 
Leia-se: 
Os códigos SIAPE de vagas são os seguintes: 
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 
No item 2.2 a): Onde se lê: 06 de janeiro às 21 horas do dia 16 de janeiro de 2006, leia-se: 30 de janeiro às 21 

horas do dia 10 de fevereiro de 2006. 
Nos itens 2.2 e) e 2.12, onde se lê: 16 de janeiro de 2006, leia-se: 10 de fevereiro de 2006. 
No item 2.14, onde se lê: 06 e 20 de janeiro de 2006, leia-se: 30 de janeiro a 17 de fevereiro de 2006. 
No item 2.18: exclua-se. 
No item 3.1, onde se lê: entre 30 de janeiro e 03 de fevereiro de 2006, leia-se: entre 06 a 10 de março de 2006. 
No item 3.4, onde se lê: até o dia 08 de fevereiro de 2006, leia-se: de 13 a 17 de fevereiro de 2006. 
No item 4.3, onde se lê: 12 de fevereiro de 2006, leia-se: 12 de março de 2006. 
Nos itens 5.2.12 a) e 6.1, onde se lê: 19 de fevereiro de 2006, leia-se: 19 de março de 2006. 
Incluir no item 9.1 a alínea o): Para comprovação da experiência em farmácia hospitalar de que trata o item 

1.1, apresentar declaração constando a identificação da Instituição/Empresa em que adquiriu a experiência, contendo 
timbre, registro C.N.P.J, endereço e telefone, assinatura e identificação do responsável pelo órgão de recursos humanos, 
especificando data de admissão e desligamento, com descrição das principais atividades desempenhadas.  

Incluir no Anexo I – Descrição sumária das atividades: 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. 
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