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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

GABINETE DO REITOR 

 

Retificação nº 01 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista 

o disposto nas Portarias nº 124/MPOG, de 15/03/2010, publicada no DOU de 16/03/2010, nº 324/MEC, de 

19/03/2010, DOU de 22/03/2010, nº 343/MEC, de 25/03/2010, DOU de 26/03/2010, nº 468/MEC, de 13/04/2010, 

DOU de 14/04/2010 e no Decreto nº 7.232, de 19/07/2010, DOU de 20/07/2010, Resolve: 

Retificar o item 1.1 e o Anexo I do Edital nº 05/2010, DOU de 22/09/2010, Seção 3, págs. 65-66. 

 

ONDE SE LÊ: 

 
1.1 CARGOS/CAMPUS: 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ICAD  

CAMPUS DE BARREIRAS 

 

CARGO/ESPECIALIDADE Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS/ESPECIALIDADE PARA 

INGRESSO 

NÍVEL SUPERIOR   

Assistente Social 1 Curso Superior em Serviço Social. 

Registro no Conselho Regional de Serviço 

Social. 

 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - IMS 

CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

CARGO/ESPECIALIDADE Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS/ESPECIALIDADE PARA 

INGRESSO 

NIVEL SUPERIOR   

Psicólogo 1 Curso Superior em Psicologia. 

Registro no Conselho Regional de Psicologia. 

 

 

CAMPUS DE SALVADOR 

 

CARGO/ESPECIALIDADE Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS/ESPECIALIDADE 

PARA INGRESSO 

NÍVEL SUPERIOR   

Enfermeiro 2 Curso Superior em Enfermagem.  

Registro no Conselho Regional de 

Enfermagem. 

Fisioterapeuta 2 Curso Superior em Fisioterapia. 

Registro no Conselho Regional de 

Fisioterapia. 

Médico Veterinário 1 Curso Superior em Medicina Veterinária. 

Registro no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária. 

Músico - Pianista 
4 

Curso Superior em Música.  

Registro no Conselho Regional de Música. 

Músico - Violonista 
2 

Curso Superior em Música.  

Registro no Conselho Regional de Música. 
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Museólogo 2 Curso Superior em Museologia. 

Registro no Conselho Regional de 

Museologia. 

Odontólogo 1 Curso Superior em Odontologia.  

Registro no Conselho Regional de 

Odontologia. 

Químico 2 Curso Superior em Química.  

Registro no Conselho Regional de Química. 

Psicólogo 2 Curso Superior em Psicologia. 

Registro no Conselho Regional de 

Psicologia. 
 

CAMPUS DE SALVADOR 

 

NÍVEL MÉDIO Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS/ESPECIALIDADE 

PARA INGRESSO 

Técnico  em   Equipamento  Médico-  -

Odontológico 

1 Médio Profissionalizante ou Médio 

completo mais Curso Técnico na área. 

Registro no Conselho Regional competente, 

se houver. 

 

 

LEIA-SE: 

 

1.1 CARGOS/CAMPUS: 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ICAD  

CAMPUS DE BARREIRAS 

 

CARGO/ESPECIALIDADE Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS/ESPECIALIDADE PARA 

INGRESSO 

NÍVEL SUPERIOR   

Assistente Social 1 Curso Superior em Serviço Social. 

Registro no Conselho Regional de Serviço 

Social. 

 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - IMS 

CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

CARGO/ESPECIALIDADE Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS/ESPECIALIDADE PARA 

INGRESSO 

NIVEL SUPERIOR   

Psicólogo 1 Curso Superior em Psicologia. 

Registro no Conselho Regional de Psicologia. 

 

 

CAMPUS DE SALVADOR 

 

CARGO/ESPECIALIDADE Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS/ESPECIALIDADE 

PARA INGRESSO 

NÍVEL SUPERIOR   

Músico - Pianista 
4 

Curso Superior em Música.  

Registro no Conselho Regional de Música. 
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Músico - Violonista 
2 

Curso Superior em Música.  

Registro no Conselho Regional de 

Música. 
Museólogo 2 Curso Superior em Museologia. 

Registro no Conselho Regional de 

Museologia. 

Químico 2 Curso Superior em Química.  

Registro no Conselho Regional de Química. 
 

CAMPUS DE SALVADOR 

 

NÍVEL MÉDIO Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS/ESPECIALIDADE 

PARA INGRESSO 

Técnico em Equipamento Médico- 

Odontológico 

1 Médio Profissionalizante ou Médio 

completo mais Curso Técnico na área. 

Registro no Conselho Regional competente, 

se houver. 

 

 

ONDE SE LÊ: 
ANEXO I – Descrição sumária das atividades 

 

CLASSE E 

 

Assistente Social: Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 

direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, 

coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 

educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos 

financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Enfermeiro: Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de 

saúde e em domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade,  prescrevendo ações; implementar 

ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Fisioterapeuta: Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições 

dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Médico Veterinário: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-

estar animal; promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade 

de produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar 

laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

Músico: Arranjar obras musicais, estudar e pesquisar música; editorar partituras, elaborar textos e prestar 

consultoria na área musical. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Museólogo: Organizar, ampliar e conservar, em museu, coleções de peças, adotar sistemas específicos de 

catalogação, classificação, manutenção e divulgação, para facilitar a exposição do acervo, possibilitar o controle de 

peças, auxiliar pesquisadores em suas consultas e despertar maior interesse no público. 
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Odontólogo: Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, 

radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, 

cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e 

extra-oral; diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento; realizar auditorias e perícias odontológicas; 

administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

Químico: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, reagentes 

de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras; produzir 

substâncias; desenvolver metodologias analíticas; interpretar dados químicos; monitorar impacto ambiental de 

substâncias; supervisionar procedimentos químicos; coordenar atividades químicas laboratoriais. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Psicólogo: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 

indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e 

avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 

paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento 

individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar 

equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

CLASSE D 

 

Técnico de Equipamento Médico Odontológico: Manipular aparelhos médico odontológicos, para obtenção 

de subsídios diagnósticos ou pra aplicação de tratamentos terapêuticos. 

 

 

LEIA-SE: 
ANEXO I – Descrição sumária das atividades 

 

CLASSE E 

 

Assistente Social: Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 

direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, 

coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 

educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos 

financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Músico: Arranjar obras musicais, estudar e pesquisar música; editorar partituras, elaborar textos e prestar 

consultoria na área musical. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Museólogo: Organizar, ampliar e conservar, em museu, coleções de peças, adotar sistemas específicos de 

catalogação, classificação, manutenção e divulgação, para facilitar a exposição do acervo, possibilitar o controle de 

peças, auxiliar pesquisadores em suas consultas e despertar maior interesse no público. 
 

Químico: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, reagentes 

de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras; produzir 

substâncias; desenvolver metodologias analíticas; interpretar dados químicos; monitorar impacto ambiental de 

substâncias; supervisionar procedimentos químicos; coordenar atividades químicas laboratoriais. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Psicólogo: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 

indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e 

avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 
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paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento 

individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar 

equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

CLASSE D 

 

Técnico de Equipamento Médico Odontológico: Manipular aparelhos médico odontológicos, para obtenção 

de subsídios diagnósticos ou pra aplicação de tratamentos terapêuticos. 

 

Salvador, 14 de outubro de 2010 

 

DORA LEAL ROSA 

Reitora 

 

 


