MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
GABINETE DO REITOR
EDITAL Nº 01, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2017
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB),
no uso de suas atribuições estatutárias, RESOLVE:
Tornar pública a Retificação do item 9.4 e do Anexo II do Edital Interno nº 02/2017, de 10 de
agosto de 2017, publicado no sítio www.ufrb.edu.br/concursos em 15 de agosto de 2017, vinculado
ao extrato do Edital de Abertura Nº 02/2017, de 10 de agosto de 2017, publicado no D.O.U. de 15 de
agosto de 2017, nº 156, Seção 3, páginas 59 a 60, que passam a vigorar com a redação a seguir,
permanecendo inalterados os demais itens:
Onde se lê:
9.4 Na hipótese de empate no resultado final para classificação terá preferência:
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme Parágrafo Único do Artigo 27, da Lei
nº 10.741/2003;
b) maior nota final da prova didática;
c) maior nota final na prova escrita;
d) maior nota final na prova de títulos;
e) maior nota final na defesa do memorial;
f) maior tempo de serviço no magistério superior;
g) persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
Leia-se:
9.4 Na hipótese de empate no resultado final para classificação terá preferência:
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme Parágrafo Único do Artigo 27, da Lei
nº 10.741/2003;
b) maior nota final da prova didática;
c) maior nota final na prova escrita;
d) maior número de pontos excedentes na Prova de Títulos;
e) maior tempo de serviço no magistério superior;
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
Onde se lê:
ANEXO II
LISTA DE PONTOS
(..,)

Matéria / Área de Conhecimento: Problemas de Saúde na Mulher e na Gestação/
Práticas do Cuidado em Saúde
Código: 040217
1. Ações de prevenção de mortalidade materna na rede de atenção à saúde do Sistema Único
de Saúde.
2. Sexualidade, direito sexual e saúde reprodutiva nos ciclos de vida.
3. Rastreamento, diagnóstico precoce e integralidade do cuidado na atenção de mulheres com
neoplasia de colo uterino e de mama.
3. Assistência ao pré-natal, parto e puerpério no contexto da política de humanização do parto
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e nascimento e de proteção à saúde da mulher.
4. Cuidado Integral a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTT) no
contexto da Política Nacional de Saúde.
5. O papel da equipe de saúde na atenção a mulheres em situação de violência domiciliar.
(...)
Leia-se:
ANEXO II
LISTA DE PONTOS
(..,)

Matéria / Área de Conhecimento: Problemas de Saúde na Mulher e na Gestação/
Práticas do Cuidado em Saúde
Código: 040217
1. Ações de prevenção de mortalidade materna na rede de atenção à saúde do Sistema Único
de Saúde.
2. Sexualidade, direito sexual e saúde reprodutiva nos ciclos de vida.
3. Rastreamento, diagnóstico precoce e integralidade do cuidado na atenção de mulheres com
neoplasia de colo uterino e de mama.
4. Assistência ao pré-natal, parto e puerpério no contexto da política de humanização do parto
e nascimento e de proteção à saúde da mulher.
5. Cuidado Integral a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTT) no
contexto da Política Nacional de Saúde.
6. O papel da equipe de saúde na atenção a mulheres em situação de violência domiciliar.
(...)

Publique-se. Registre-se e cumpra-se.

Cruz das Almas, 18 de setembro de 2017.

Silvio Luiz de Oliveira Soglia
Reitor

