
EXECUTIVO 
SALVADOR, QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023 - ANO CVII - No 23.581

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

DIÁRIO OFICIAL

conceder Incentivo Prod Científico ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s) pertencente(s) ao 
Quadro de Pessoal do(a) UNEB.

Matrícula Nome Data Início Data Fim %
 92031569  RICARDO DOS 

SANTOS BATISTA
 06.01.2023  05.01.2025      10,00

ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
<#E.G.B#748899#41#810955/>
<#E.G.B#748900#41#810956>
Portaria Nº 00575915 de 11 de Janeiro de 2023
O(A) Reitor do(a) UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no(a) art. 107 a art.110, da Lei 6.677, de 26 de setembro de 1994, 
e/ou art.3° ao 7° da Lei nº 13.471, de 30 de dezembro de 2015, resolve conceder o direito 
à Licença-Prêmio ao(s) servidor(es) integrante(s) do Quadro de Pessoal deste órgão, abaixo 
relacionado(s):

Matrícula Nome Quinquênio Data Início Data Fim
 74002341  JOAQUIM 

PEDRO 
SOARES NETO

 25.04.1998/24.04.2003  01.04.2023  29.06.2023

ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
<#E.G.B#748900#41#810956/>

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
<#E.G.B#748850#41#810905>
1° AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Vice-Reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, 
considerando o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para contratação de 
professores visitantes em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) para atuação em 
Programas de Pós-Graduação da UEFS - Edital n° 002/2022, publicado no Diário Oficial do 
Estado da Bahia, edição de 02 de novembro de 2022, homologado pela Portaria n° 615/2022, 
publicada no DOE, edição de 20 de  dezembro de 2022, convoca os candidatos abaixo 
relacionados, para comparecerem à Gerência de Recursos Humanos, prédio da Administração 
Central da UEFS, no período de 16 a 30 de janeiro de 2023, das 09 às 11 horas e das 15 às 
17 horas, de segunda a sexta-feira, para a entrega dos documentos constantes do Anexo deste 
Aviso, necessários à contratação.

Feira de Santana, 11 de janeiro de 2023.
Amali de Angelis Mussi-Vice-Reitora

Tabela 1 - Candidatos convocados em vagas de ampla concorrência

Programa 
de Pós-
-Gradua-
ção/ DEPTº

Área de Conhecimento e/ou 
Linha de Pesquisa

Regime de Trabalho/ 
Período de 
Contratação

Vagas Nome do 
Candidato

Classifi-
cação

Engenharia 
Civil e 
Ambiental
(DTEC)

Materiais e Produtos Inovadores 
para o Desenvolvimento 
Sustentável

40h Dedicação 
Exclusiva/ 24 meses

    01   Silas de Andrade 
Pinto

1º

Tecnologias Apropriadas ao 
Saneamento Ambiental

40h Dedicação 
Exclusiva/ 24 meses

01 Tiago Assunção 
Santos

1º

Biotecno-
logia
(DCBIO)

Patentes e Inovação Tecnológica 
com ênfase em Biotecnologia

 40h/ 36 meses  01  Handerson Jorge 
Dourado Leite 1º

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO
FORMULÁRIOS PARA PREENCHIMENTO NA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
- Informações Cadastrais.
FOTOCÓPIA E ORIGINAL (NÃO É NECESSÁRIO AUTENTICAÇÃO)
• 01 foto 3x4;
• Carteira de Identidade, obrigatório (mesmo que apresente carteira de habilitação);
• Carteira de Reservista (apenas para candidatos do sexo MASCULINO até 45 anos);
• CPF;
• Cédula de Identidade de Estrangeiro (apenas para estrangeiros);
• Passaporte atualizado com visto de permanência que permita o exercício de atividade laborativa
no Brasil (apenas para estrangeiros);
• Certificado de proficiência na Língua Portuguesa(apenas para estrangeiros);
• Carteira de Trabalho - CTPS
• Título de Eleitor e o último comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral fornecida 
pelo site: www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral(o comprovante 
de justificativa não será aceito);
• Comprovante com número do PIS (Caixa Econômica) / PASEP (Banco do Brasil) ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, desde que conste o número do PIS. Não será aceito contracheque 
como comprovante;
• Certidão de Nascimento/ Casamento/ Averbação de Divórcio;

• Comprovante de Vacinação COVID 19;
• Certidão de Nascimento dos filhos menores;
• Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos;
• Comprovante de residência atual em nome do (a) candidato (a);
• 01 via do Currículo Lattes atualizado (não serão necessárias comprovações);
• Diploma de Graduação e Pós-Graduação, ou Certificado de conclusão de Pós-Graduação, 
no caso de Diplomas estrangeiros, e de Certificado de conclusão de Pós-Graduação, favor 
obedecer ao que consta no Edital da referida Seleção Pública;
• Carteira do Órgão de Classe;
• Número da Agência e Conta no Banco do Brasil com comprovante.
• Certidões Negativas de Antecedentes Criminais fornecidas pelas justiças:
- Estadual:www.ba.gov.br/antecedentes/solicitar_atestado.asp
- Federal: www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/
- Militar: www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa
- Crime Eleitoral: www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
- Improbidade Administrativa: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
• Folhas de Antecedentes fornecidas por:
- Polícia Federal de onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há 06 
(seis) meses;
- Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, 
há 06 (seis) meses; Observação: Caso o candidato resida ou tenha residido em localidade(s) 
de jurisdição diferente das abrangidas pelas mencionadas anteriormente, caberá ao mesmo 
providenciar tais certidões nas Justiças das respectivas localidades.
• Declaração de carga horária com os dias e os horários de trabalho dos dois vínculos (caso 
tenha acumulação legal de cargos públicos).

# Lei 6.677 de 26/09/94
# Art. 177 - É vedada a acumulação, remunerada ou não, de cargos públicos, exceto quando 
houver compatibilidade de horários:
a) de dois cargos de professor;
b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico (alínea b do inciso II art. 178, cargo 
técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação específica de nível 
superior ou profissionalizante de nível médio);
c) de dois cargos de médico.
# 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, funções e empregos em autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.

EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS:
• Hemograma; Glicemia;
• Sumário de urina;
• Parasitológico de fezes;
• Laudo de Acuidade Visual, com e sem correção (emitido por médico oftalmologista, assinado e 
com carimbo contendo o CRM);
• Raio X do tórax (PA), com laudo;
• Eletrocardiograma (para candidatos a partir de 40 anos);
• PSA de próstata (para homens a partir de 40 anos);
• Mamografia (para mulheres a partir de 40 anos);
• Videolaringoscopia (para professores);
• Audiometria (para professores).

OBSERVAÇÕES:
1) O candidato deverá providenciar os exames e procurar uma Clínica de Saúde Ocupacional 
(Medicina do Trabalho) para a emissão do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, o custo da 
consulta será do candidato. O ASO (original), deverá ser entregue junto com as cópias dos 
documentos para admissão e dentro do prazo estabelecido pelo aviso de convocação;
2) O candidato também deverá deixar cópia dos resultados de todos os exames juntamente com 
os outros documentos.
<#E.G.B#748850#41#810905/>
<#E.G.B#748856#41#810910>
8º AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Vice-Reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições e 
considerando o resultado final do Concurso Público para Professor Auxiliar e Assistente - Edital 
02/2018, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, publicado no Diário Oficial do 
Estado, edição de 09 de fevereiro de 2018, e alterações publicadas no Diário Oficial do Estado, 
edições de 17 de fevereiro, 10 de março, 05 de abril e 15 de junho de 2018, homologado pela 
Portaria nº 945/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, edição de 15 de junho de 2018, 
retificado no Diário Oficial do Estado na edição de 08 de agosto de 2018, a prorrogação conforme 
Portaria nº 151/2022, publicada no Diário Oficial do Estado na edição de 25 de março de 2022 
e a abertura de vaga através da Portaria nº 009/2023, publicada no Diário Oficial do Estado na 
edição de 11 de janeiro de 2023, convoca a candidata abaixo relacionada, para apresentar-se na 
Gerência de Recursos Humanos, prédio da Administração Central da UEFS, no período de 16 
de janeiro de 2023 a 14 de fevereiro de 2023, exceto sábados, domingos e feriados, das 09h 
às 11h e das 15h às 17h, para entrega dos documentos e exames médicos, constantes do Anexo 
deste Aviso, necessários à nomeação.
Feira de Santana, 11 de janeiro de 2023.
Amali de Angelis Mussi-Vice-Reitora
Tabela 01 - Candidata em Ampla Concorrência

Departamento Área de Estudo/ 
Componente Curricular

Classe Vaga C.H Convocada

DSAU Vigilância em Saúde Auxiliar 01 40h 5º Liane Santiago 
Andrade

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br

acmachado
Realce

acmachado
Realce

acmachado
Realce

acmachado
Realce

acmachado
Realce

acmachado
Realce

acmachado
Realce


