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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 77
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

Concurso Público de Provas e Títulos destinado à formação de cadastro de reserva para provimento de cargos de Analista Universitário e de provimento de cargos de Técnico Universitário, do quadro de pessoal permanente desta Universidade.


O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o item IX do Edital nº 55, de 22 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 23/04/2010, observando as necessidades do serviço,

RESOLVE

Art. 1º - Convocar os candidatos relacionados no Anexo I deste Edital, aprovados e classificados no Concurso Público de Provas e Títulos destinado à formação de cadastro de reserva para provimento de cargos de Analista Universitário e de provimento de cargos de Técnico Universitário, do Quadro de Pessoal Permanente desta Universidade, consoante resultado homologado pela Portaria Reitoria UESC nº. 868, de 07 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado de 08/07/2011, prorrogada pela Portaria Reitoria UESC nº 589, de 06 de maio de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado de 08/05/2013, para comparecimento, até o dia 13 de junho de 2015, na Gerência de Recursos Humanos – GERHU (no horário das 08 às 11 horas), Torre Administrativa, 2º Andar, Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna, Salobrinho, Ilhéus-BA, munido da documentação exigida conforme o Anexo II deste Edital. 

Parágrafo único – A não apresentação, por parte do candidato, da documentação indicada no Anexo II, implicará em desistência da vaga ao cargo em que foi aprovado.
 
Art. 2º - O candidato que não puder tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, contados da nomeação, poderá solicitar prorrogação, por igual período, Não tomando posse dentro do prazo regular, perderá o direito à vaga nos termos do Edital nº 55/2010.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 18 de maio de 2015.



EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO



ANEXO I DO EDITAL UESC Nº 77
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS


 CARGO: TECNICO UNIVERSITÁRIO


AREA DE ATUAÇÃO - TEC-009 – LABORATÓRIO     

CLASS
INSCR
NOME
RG
31
2929
THOMAZ GUERREIRO CABRAL DE OLIVEIRA
1468319345
32
2178
ANA PAULA LEMOS SILVA
701516526




 









































ANEXO II DO EDITAL UESC Nº 77
DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR


1. Documentos:

	Cópia da Carteira de Identidade; 

Cópia do CPF;
	Cópia do Título de Eleitor;
Comprovante da última votação;
Comprovante da escolaridade exigida para a função, acompanhada do registro no conselho da classe - quando for o caso;
Prova de quitação com o serviço militar (somente para homens);
Certidão negativa de antecedentes criminais e
PIS/PASEP (cartão ou extrato)

	As cópias dos documentos deverão ser apresentadas juntamente com os originais para autenticação.


2. Currículo (atualizado)

3.   02 (duas) fotos 3X4 recentes

4. Formulários de Informações Cadastrais (inclui Declaração de Acumulação de Cargos) e de Declaração de Bens, disponíveis no site do Portal do Servidor (http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/content/formul%C3%A1rios) ou retirados no Setor de Pessoal.

5. Lista de Exames Médicos Admissionais:
	Hemograma completo;

Glicemia; 
Sumário de urina; 
Parasitológico de fezes;
Acuidade Visual;
Radiografia do tórax (PA), com laudo;
Eletrocardiograma (para candidatos com idade acima de 40 anos);
PSA da próstata (para homens com idade acima de 40 anos);
Mamografia (para mulheres com idade acima de 40 anos);


ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:
Os exames podem ser realizados pelo SUS ou por qualquer convênio médico, ressalte-se, entretanto, que o laudo deverá ser expedido pela Junta Médica do Estado da Bahia. 

Deve ser solicitado ao Setor de Pessoal (SEPES) um ofício de encaminhamento à Junta Médica do Estado da Bahia. 

Todos os exames devem estar digitados, datados, assinados e carimbados pelo técnico/médico responsável, e impresso em papel timbrado da instituição. O exame da acuidade visual somente será aceito se realizado por médico oftalmologista. NA FALTA DE QUALQUER DOS EXAMES SOLICITADOS, O PRÉ-ADMISSIONAL NÃO SERÁ ACEITO.

Os exames de hemograma, glicemia, sumário de urina, parasitológico de fezes e acuidade visual têm validade de 3 meses. Os exames de Mamografia, Raio-X, Audiometria, Videolaringoscopia, PSA e Eletrocardiograma têm validade de 6 meses.

O exame Pré-admissional deve ser agendado previamente através do telefone (71) 3116-5240 ou 3116-5241. Se o exame não estiver agendado, o candidato não será atendido pela Junta Médica do Estado da Bahia.  

Em caso de dúvidas, ligar para o Setor de Pessoal nos telefones:
(73) 3680-5062 / 5241 – FAX 3680-5401 – e-mail: sepes@uesc.br



