ANEXO I DO EDITAL Nº 075/2014
VAGAS POR CAMPUS
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
ÁREA/ CARGA
HORÁRIA

VCA

JEQ

ITA

-
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01

01

01

-

-
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Psicologia 40 h/s

05

01

01

Odontologia 40 h/s

03

-

01

Arquitetura 40h/s

01

01

-

Fisioterapia 30h/s

-

02

-

Engenharia Civil
40 h/s

01

-

01

Bacharelado em
Química 40 h/s

00

01

00

Licenciatura ou
Bacharelado em
Ciências Humanas ou
Cinema e Audiovisual
40 h/s

02

-

-

Total

13

07

09

Enfermagem 40 h/s

Engenharia Elétrica
40 h/s

Serviço Social 30 h/s

ESCOLARIDADE
MÍNIMA E DEMAIS CRITÉRIOS EXIGIDOS
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Enfermagem, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no Conselho
de Classe.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Engenharia Elétrica, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no Conselho
de Classe.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Serviço Social, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo Ministério da Educação e registro no
Conselho de Classe.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Psicologia, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no Conselho
de Classe.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Odontologia, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no Conselho
de Classe.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Arquitetura ou Arquitetura e
Urbanismo, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação e
registro no Conselho de Classe.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Fisioterapia, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no Conselho
de Classe.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Engenharia Civil, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no Conselho
de Classe.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Química, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em área de Ciências Humanas ou
áreas afins, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da
Educação,com experiência em produção
executiva de programas e/ou projetos de
extensão universitária na área de Cinema e
Audiovisual, inclusive na elaboração de
projetos e relatórios em plataformas
específicas, como o SIGPROJ.

ANEXO II DO EDITAL Nº 075/2014
ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO
FUNÇÃO/ÁREA
DE ATUAÇÃO

Enfermeiro

Psicólogo

Odontólogo

ATRIBUIÇÕES
Auxiliar no planejamento e execução dos programas de saúde,
cumprindo rotinas que possibilitem recuperação da saúde individual ou
coletiva;realizar procedimentos relacionados à instrumentação cirúrgica
em atividades de Enfermagem e Odontologia; auxiliar e instrumentar os
profissionais nas clínicas, inclusive manipular materiais de uso
odontológico; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do
instrumental, equipamentos odontológicos do ambiente de trabalho;
realizar o controle dos trabalhos laboratoriais;
organizar o ambiente de trabalho, em conformidade com as boas
práticas, normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros e
elaborar pareceres técnicos;marcar consultas; preparar o paciente para
o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; organizar
arquivos, enviar e receber documentos pertinentes à sua área de
atuação para assegurar a pronta localização de dados.
Realizar consultas e atendimentos a servidores e estudantes; coordenar
programas e implantar ações para promoção da saúde, elaborando
documentos e difundindo conhecimentos na sua área; desenvolver
atividades de prevenção, avaliação, tratamento, orientação e
acompanhamento dos indivíduos portadores de transtornos psíquicos e
emocionais; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais, de
adaptação social e de dificuldades da aprendizagem, elucidando
conflitos e acompanhando os pacientes durante o processo de
tratamento ou cura.
O psicólogo com lotação no Programa de Assistência Estudantil (PRAE):
participar da Equipe Multidisciplinar do PRAE; acolher e encaminhar
demandas; realizar intervenções (individual e/ou em grupo) a partir
das demandas acolhidas; atender os discentes habilitados, por
demanda espontânea ou encaminhados pelos outros profissionais da
equipe; realizar visitas à Residência Universitária em conjunto com a
equipe multidisciplinar sempre que houver demanda; realizar atividades
com os residentes de acordo com as demandas e em parceria com a
equipe multidisciplinar; emitir parecer quando solicitado, mediante a
análise das documentações dos candidatos das bolsas auxílios e
residência; elaborar e desenvolver projetos de intervenção; realizar
intervenções psicossociais e/ou psicopedagógicas quando necessária;
participar do planejamento em equipe; estabelecer parcerias com
clínica escola de psicologia para encaminhamentos; diagnosticar as
dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminhar
aos serviços de atendimento da comunidade; participar de Reuniões
Periódicas com a equipe multidisciplinar; realizar visitas domiciliares e
institucionais quando necessário; participar de ações de orientação e
discussão relacionadas aos temas transversais (prevenção a fatores de
risco, meio ambiente, política, ética e cidadania, saúde, sexualidade,
dependência química, respeito à diversidade étnico-racial, à liberdade
de opção, expressão e organização, às especificidades de gênero e à
orientação sexual).
Realizar consultas e atendimentos a servidores e estudantes; coordenar
atividades didático-científicas e campanhas humanitárias para
promoção da saúde bucal; realizar atividades de natureza técnica,
relacionadas ao planejamento, organização, coordenação, supervisão,
assessoramento, estudo, pesquisa e execução de tarefas que envolvam
assistência odontológica preventiva e curativa, bem como a realização
de perícias.

Arquiteto

Fisioterapeuta

Licenciado ou
Bacharel em
Ciências
Humanas/Cinema
e Audiovisual

Bacharel em
Química

Engenheiro
Eletricista

Assistente Social

Realizar atividades de supervisão, coordenação, gestão e orientação
técnica; subsidiar a aplicação dos recursos e a criteriosa contratação e
acompanhamento de obras e serviços, visando a homogeneidade e
segurança nas instalações físicas e funcionais da Instituição, por meio
da análise de viabilidade técnica e ambiental; prestar assistência
técnica, assessoria e consultoria em sua área.
Planejar, coordenar, orientar e executar atividades fisioterápicas,
elaborando diagnóstico e indicando os recursos adequados a cada caso,
utilizando procedimentos próprios para a reabilitação física do
individuo;desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e
qualidade de vida;prestar assessoria, orientação e supervisão a outros
profissionais sobre assunto de sua especialidade;planejar, desenvolver
e acompanhar treinamentos, palestras e eventos sobre sua área;
manter-se atualizado em relação às tendências e inovações
tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor.
Realizar o acompanhamento administrativo e financeiro das atividades
desenvolvidas pelo Programa Janela Indiscreta Cine-Vídeo UESB,
incluindo as ações de itinerância, nas fases de pré-produção, produção
e pós-produção; participar das atividades itinerantes de formação de
público para o cinema brasileiro, nos municípios, distritos e até outros
estados; elaborar relatórios técnicos e financeiros; acompanhar revisão
e manutenção de sites; elaborar e realizar revisão de conteúdo para
peças gráficas de divulgação das atividades;elaborar e realizar revisão
de conteúdo jornalístico para divulgação das atividades, tanto no
formato para impressão como no digital; acompanhar os bolsistas e
estagiários.
Executar trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com a área de
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de
material e substâncias por meio de métodos específicos; desenvolver,
avaliar projetos e aplicar normas técnicas; guardar e solicitar o material
necessário aos serviços do laboratório; manter atualizada a
manutenção dos equipamentos e providenciar as solicitações
necessárias para o seu conserto, quando for o caso; executar outras
tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação;
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Elaborar projetos e prestar assessoria técnica relativa aos assuntos de
engenharia em sua área de atuação; executar vistoria, perícia e
avaliação, emitindo os respectivos laudos ou pareceres, bem como
avaliando fatores de risco inerentes às suas atividades; coordenar,
orientar, supervisionar, fiscalizar e acompanhar obras e serviços
técnicos de engenharia; orçar e avaliar a contratação dos serviços
respectivos à área; controlar a qualidade dos suprimentos comprados e
serviços executados; elaborar normas e documentação técnica
específicas.
Acompanhar, encaminhar providências e prestar orientação social;
orientar indivíduos e grupos de diferentes categorias institucionais no
sentido de identificar recursos e fazer uso dos mesmos no atendimento
e na defesa dos seus direitos; elaborar, implementar e executar
políticas sociais junto aos diversos órgãos da administração; coordenar
programas e implantar ações, elaborando documentos e difundindo
conhecimentos na sua área.
O Assistente Social com lotação no Programa de Assistência Estudantil
(PRAE): elaborar projetos e viabilizar a promoção de políticas, ações e
programas que possam garantir a acessibilidade e possibilitar a
permanência daqueles que por situação de vulnerabilidade
socioeconômica tenham dificuldade de se manter na Instituição;
colaborar para consolidação das diretrizes e dos princípios da
assistência estudantil, contribuindo para evitar a evasão; encaminhar
providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à
população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais
no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direitos; elaborar projetos e prestar
assessoria técnica aos assuntos de sua área de atuação; participar do

Engenheiro Civil

Processo de Habilitação/Seleção – Revisão Documental, Entrevista,
Parecer Social do Programa de Assistência Estudantil; realizar pareceres
referentes aos Recursos encaminhados pelos alunos; ações pontuais de
visitas domiciliares e atendimento individualizado, conforme demanda
das Coordenações; participar da reunião do Comitê Gestor do PRAE;
participar das ações promovidas pela PROEX (Seminários, reuniões,
etc); emitir Parecer Técnico nas ações administrativas do setor de
lotação.
Elaborar projetos e prestar assessoria técnica relativa aos assuntos de
engenharia em sua área de atuação; executar vistoria, perícia e
avaliação, emitindo os respectivos laudos ou pareceres, bem como
avaliando fatores de risco inerentes às suas atividades; coordenar,
orientar, supervisionar, fiscalizar e acompanhar obras e serviços
técnicos de engenharia;controlar a qualidade dos suprimentos
comprados e serviços executados; elaborar normas e documentação
técnica específicas.

REMUNERAÇÃO

A remuneração para a função de Técnico de Nível Superior– 30 horas - é
constituída pelo salário base, fixado em R$1.065,70 (um mil, sessenta e cinco reais
e setenta centavos), acrescido da Gratificação por Condição Especial de Trabalho no
valor de R$ 745,99 (setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove
centavos) e demais vantagens legais como auxílio-alimentação.
A remuneração para a função de Técnico de Nível Superior– 40 horas - é
constituída pelo salário base, fixado em R$1.065,70(um mil, sessenta e cinco reais
e setenta centavos), acrescido da Gratificação por Condição Especial de Trabalho no
valor de R$ 1.257,53 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três
centavos) e demais vantagens legais como auxílio-alimentação.

