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13.2 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 cri-
tério da UFRB, nos termos do Decreto n.o- 6.944, de 21/08/2009.

13.3 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 e o Boletim de Desempenho que será dis-
ponibilizado no sitio www.concursos.ufba.br

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

13.5 A UFRB poderá, a seu exclusivo critério e obedecendo
às normas legais pertinentes, admitir candidatos homologados em
Concurso Público e não nomeados, de outras Instituições de Ensino
Superior, bem como ceder a essas Instituições os candidatos ho-
mologados e não nomeados, nos termos deste Edital.

13.5.1Para a concretização das admissões constantes deste
item, deverá a parte interessada formalizar a requisição e a parte
cedente registrar documentalmente seu aceite, após ouvido o can-
didato.

13.6 Não será permitida a remoção a pedido ou a permuta de
servidores, antes de completado o estágio probatório, no local do
exercício.

13.7 Os casos omissos serão resolvidos pela CDP de comum
acordo com o SSOA (itens 1.3 e 1.4).

PAULO GABRIEL SOLEDADE NACIF

ANEXO
Descrição Sumária das Atividades do Cargo

CLASSE E
Analista de Tecnologia da Informação: Desenvolver e im-

plantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcio-
nalidades do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo fer-
ramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando
aplicativos; administrar ambientes informatizados; prestar treinamento
e suporte técnico ao usuário; elaborar documentação técnica; esta-
belecer padrões; coordenar projetos e oferecer soluções para am-
bientes informatizados; pesquisar tecnologias em informática. As-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente Social: Prestar serviços sociais orientando indi-
víduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e pro-
gramas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas
e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (se-
guridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desem-
penhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros dis-
poníveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Engenheiro Civil: Desenvolver projetos de engenharia; exe-
cutar obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar, e
avaliar a contratação de serviços; dos mesmos; controlar a qualidade
dos suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar normas
e documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão.

Engenheiro Eletricista: Desenvolver projetos de engenharia
elétrica; executar obras; planejar, coordenar a operação e a manu-
tenção, orçar, e avaliar a contratação de serviços; dos mesmos; con-
trolar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e execu-
tados; elaborar normas e documentação técnica. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

Jornalista: Recolher, redigir, registrar através de imagens e
de sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem di-
fundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos, fazer
seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem
divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias
de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Médico/Clínica: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar e
realizar atividades relacionadas a: exames médico-periciais, juntas
médicas e análises processuais, relativos a benefícios previdenciários
e assistenciais, inspeção de ambiente de trabalho e para análise de
concessão de adicional de insalubridade a servidores, médico-peri-
ciais relativas à Reabilitação Profissional, avaliações de laudos e
exames de profissionais e serviços credenciados, requisitar e analisar
exames complementares e pareceres especializados de profissionais e
serviços credenciados, laudos e declarações médico-hospitalares, au-
ditoria de ações médico-periciais, equipes multidisciplinares para aná-
lise e proposição de soluções de problemas específicos pertinentes à
área médico-pericial, reuniões e de grupos de trabalho relativos a
atividades médico-periciais e saúde do trabalhador, visando à in-
tegração com órgãos públicos, empresas, sindicatos e outras insti-
tuições da sociedade civil organizada, estudos e pesquisas que visem
à elaboração e a sistematização de normas e padrões técnicos para as
atividades médico-periciais; emitir pareceres médico-periciais funda-
mentados, na esfera de suas atribuições.

Nutricionista: Prestar assistência nutricional a indivíduos e
coletividades (sadios e enfermos); organizar, administrar e avaliar
unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sa-
nitário; participar de programas de educação nutricional; ministrar
cursos. Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas. As-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Odontólogo: Atender e orientar pacientes e executar trata-
mento 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 con-
dições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de bios-
segurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são.

Pedagogo: Implementar a execução, avaliar e coordenar a
(re) construção do projeto pedagógico de escolas de educação infantil,
de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe escolar;
viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo co-
municativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Assuntos Educacionais: Coordenar as atividades
de ensino, planejamento e orientação, supervionando e avaliando es-
tas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do
processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

CLASSE D
Técnico em Anatomia e Necropsia: Reconstituir cadáveres

humanos e de animais; formolizar cadáveres humanos e de animais;
embalsamar cadáveres. Taxidermizar animais vertebrados; curtir pe-
les; preparar esqueletos de animais; confeccionar dioramas, pesqui-
sando característica dos animais e seu habitat. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Edificações: Realizar levantamentos topográfi-
cos e planialtimétricos; desenvolver projetos de edificações sob su-
pervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e pro-
videnciar suprimentos; supervisionar a execução dos serviços; treinar
mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Enfermagem: Desempenhar atividades técnicas
de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de
assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, te-
rapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupa-
cional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob super-
visão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de bios-
segurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são.

Técnico em Laboratório/Biologia: Executar trabalhos técnico
de laboratório relacionados com a área de biologia, realizando ou
orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através
de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

Técnico em Laboratório/Física Executar trabalhos técnico de
laboratório relacionados com a área de física, realizando ou orien-
tando coleta, análise e registros de material e substâncias através de
métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Técnico em Laboratório/Análises Clínicas: Executar traba-
lhos técnico de laboratório relacionados com a área de analises cli-
nicas, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material
e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Laboratório/Química: Executar trabalhos técnico
de laboratório relacionados com a área de química, realizando ou
orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através
de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

Técnico em Nutrição e Dietética: Coordenar e acompanhar a
execução do planejamento feito pelo nutricionista. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Química: Executar ensaios físico-químicos, par-
ticipar do desenvolvimento de produtos e processos, da definição ou
reestruturação das instalações; supervisionar operação de processos
químicos e operações unitárias de laboratório e de produção, operar
máquinas e/ou equipamentos e instalações produtivas, em confor-
midade com normas de qualidade, de boas práticas de manufatura, de
biossegurança e controle do meio-ambiente; interpretar manuais, ela-
borar documentação técnica rotineira e de registros legais. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Radiologia: Preparar materiais e equipamentos
para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos
para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao
diagnóstico e terapia; preparar pacientes e realizar exames e radio-
terapia; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame;
realizar as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento
de biossegurança e código de conduta. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Som: Instalar e reparar equipamentos de som
elétrico, de acordo com as instruções e supervisão recebida, avaliar e
controlar as instalações, aparelhos, circuitos e outros equipamentos;
testar aparelhos e componentes para assegurar o seu perfeito fun-
cionamento, bem como montar e operar a aparelhagem de som tendo
em vista uma finalidade específica. Assessorar nas atividades de en-
sino, pesquisa e extensão.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL No- 7, DE 1o- DE DEZEMBRO DE 2010
PROCESSO SELETIVO 1º/ 2011

A Pró-reitoria de Graduação, considerando o disposto na
Portaria Normativa MEC no- 02, de 26 de janeiro de 2010, e suas
alterações, torna público que a seleção de candidatos para provimento
de vagas nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade Fe-
deral do Recôncavo da Bahia para ingresso no 1o- semestre de 2011
utilizará o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), observando o se-
guinte:

1. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por
meio do SiSU de que trata esse Edital será efetuada exclusivamente
com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional
do Ensino Médio - Enem referente ao ano de 2010.

2. Os candidatos interessados em concorrer às vagas dis-
ponibilizadas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia de-
verão verificar as informações constantes do Termo de Participação
desta instituição no SiSU.

3. O referido Termo de Participação será disponibilizado na
página eletrônica desta instituição e em local de grande circulação
dos estudantes e conterá as seguintes informações:

i. os cursos e turnos participantes, bem como o respectivo
número de vagas a serem ofertadas por meio do SiSU;

ii. as políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas,
bem como a definição de sua abrangência no âmbito da instituição

iii. os pesos e as notas mínimas eventualmente estabelecidos
pela instituição para cada uma das provas do Enem, em cada curso e
turno;

iv. os documentos necessários para a realização da matrícula
dos candidatos selecionados;

v. os documentos requeridos no ato da matrícula, necessários
à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos nas políticas
de ações afirmativas adotadas pela instituição .

4. O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos can-
didatos será divulgado por meio de Edital do Ministério da Educação,
conforme disposto na Portaria Normativa MEC no- 02/2010.

5. As vagas eventualmente não ocupadas ao fim das cha-
madas referentes ao processo seletivo SiSU 1/2011 serão preenchidas
mediante o Cadastro Seletivo da UFRB definido por meio de edital
próprio, com utilização da lista de espera disponibilizada pelo Si-
SU.

6. Para constar da lista de espera de que trata o item 5,
acima, o candidato deverá obrigatoriamente confirmar no SiSU o
interesse na(s) vaga(s), durante o período especificado no Edital do
Ministério da Educação referido no item 4.

7. A Lista de Espera de que trata o item 5 observará apenas
a nota do candidato obtida no Enem, não levando em consideração
modificações nesta nota decorrentes de incidência de bônus ou po-
lítica de ação afirmativa eventualmente adotada pela instituição nos
termos da Portaria Normativa MEC no- 02/2010.

8. Compete exclusivamente ao candidato se certificar de que
cumpre os requisitos estabelecidos pela instituição para concorrer às
vagas destinadas às políticas de ações afirmativas eventualmente ado-
tadas, sob pena de, caso selecionado, perder o direito à vaga.

9. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obser-
vância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que
regulamentam o SiSU, bem como a verificação dos documentos exi-
gidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento na
instituição.

10. É de responsabilidade do candidato acompanhar, por
meio do Portal do Ministério da Educação, no endereço
www.mec.gov.br, e da página eletrônica da instituição, no endereço
www.ufrb.edu.br/prosel, eventuais alterações referentes ao processo
seletivo do SiSU 1º/2011.

11. A inscrição do candidato nos processos seletivos do SiSU
implica a autorização para utilização pelo MEC e pela Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia da nota por ele obtida no Enem, bem
como das demais informações constantes da sua ficha de inscrição.

12. A inscrição do candidato nos processos seletivos do
SiSU implica o conhecimento e concordância expressa das normas
estabelecidas na Portaria Normativa MEC no- 2/2010, bem como das
informações constantes do Termo de Participação da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia.

DINALVA MELO DO NASCIMENTO
Pró-Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO No- 66/2010

No- Processo: 23116006128201065. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE- FURG. CNPJ Contratado:
93489243000540. Contratado : COMERCIAL BUFFON COMBUS-
TIVEIS E -TRANSPORTES LTDA. Objeto: Fornecimento de com-
bustíveis para Furg.Fundamento Legal: Lei no- 8.666, de 21 de junho
de 1993. Vigência: 01/12/2010 a 30/11/2011. Valor Total:
R$68.723,50. Fonte: 112000000 - 2010NE901988. Data de Assina-
tura: 01/12/2010.
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