
PORTARIA Nº 1345/2012 Homologa o Resultado Final do Concurso Público para 
Admissão de Professor Auxiliar, em Regime de 40 (quarenta) horas, Edital nº 009/2012, 
referente a Área / Matéria / Componente Curricular: Medicina / Bioética / Deontologia 
Médica / Tanatologia, do Departamento de Ciências da Vida (DCV), Campus I, em 
Salvador. O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no 
uso das suas atribuições legais e regimentais, de acordo com o que estabelece o Edital nº 
009/2012 do CONCURSO, e considerando o processo administrativo número 
0603120097047, RESOLVE: Art.1º - Retificar a homologação do resultado final do 
Concurso Público destinado à seleção de candidatos para formação de cadastro reserva 
para os cargos de Professor Auxiliar, Nível “A”, em Regime de 40 (quarenta) horas, 
realizado por esta Universidade, no período de 10 a 16 de abril de 2012, na Área / 
Matéria / Componente Curricular: Medicina / Bioética / Deontologia Médica / 
Tanatologia, do Departamento de Ciências da Vida (DCV), Campus I, em Salvador, 
para provimento de vagas supervenientes para os cargos permanentes de Professor 
Auxiliar, observada a classificação e em conformidade com o Anexo Único desta 
Portaria. Art. 2º - Os candidatos classificados serão convocados pela Pró-Reitoria de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP) para preenchimento das vagas 
supervenientes, de acordo com as necessidades da Instituição. § 1º - Publicado o Ato de 
nomeação, o candidato deverá tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos 
termos da lei, observadas, no que couber, as diretrizes da PGDP. § 2º - Ficam ratificadas 
todas as demais disposições constantes do Edital nº 009/2012 e suas alterações 
referentes às obrigações e compromissos dos candidatos aprovados. Art. 3º - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ANEXO ÚNICO: Departamento de Ciências da Vida (DCV), Campus I, Salvador 
 
Área de Conhecimento/Matéria/Componente Curricular: Medicina / Bioética / 
Deontologia Médica / Tanatologia 

Nome do Candidato Nota Class. 
Eni Devay de Freitas 7,13 1º 
Sergio Figueiredo Calmon Filho 7,02 2º  
 
 
 


