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CARO(A)  SERVIDOR(A) ,

A partir desse momento você passa a fazer parte do quadro de servidores da UEFS.

Estamosfelizes por sua chegada e desejamos que você cresça profissionalmente, fortaleçaas

atividades desenvolvidas pela Instituição e, principalmente, se realize, pois, a aprovaçãono

concurso público é uma conquista e uma escolhade vida para exercício da sua carreira.

Nosso objetivo é fazer desta a melhor Universidade da Bahia, senão do país. Isso exige muito

esforço e dedicação, missão da qual você passa a ser partícipe, como docente, nas atividades de

ensino, pesquisa e extensão, ou como técnico-específico, no suporte às atividades acadêmicas e

administrativas que permitem à UEFS cumprir sua missão institucional.

Esperamos contar com o seu trabalho, pois acreditamos na relevância social do serviço público,

o qual deve ser prestado com qualidade. Temos uma grande responsabilidade e criamos este

manual pensando na sua integração às nossas equipes, para que ocorra de forma

natural,tranquila e agradável. Sinta-se acolhido (a) e esperamos criar vínculos de trabalho

produtivo e novas amizades, pois essa é uma característica da família UEFS. Seja muito bem-

vindo (a)!
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1 APRESENTAÇÃO

Bem-vindo Servidor! É um prazer tê-lo como membro integrante da nossa

equipe de colaboradores. Desejamos que você cresça, se realize

profissionalmente e que contribua para fortalecer, ainda mais, as atividades

de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na UEFS.

Para que sua integração e ambientação ocorram de forma natural e

agradável, disponibilizamos esta Cartilha interativa para melhor orientá-lo

na sua inserção neste novo ambiente de trabalho. 

Nela você encontrará informações básicas sobre a estrutura e funcionamento

da UEFS, sobre seus principais deveres e direitos, bem como outros assuntos

relevantes que irão norteá-lo durante sua permanência na Instituição.

Lembramos que a cartilha não substitui nenhum dos instrumentos legais

(Leis, Decretos, Instruções Normativas, dentre outros), que regem a

atividade da administração pública e dos seus agentes. Ressaltamos a

importância e responsabilidade de consultá-los, sempre que oportuno.

A seguir, assista ao nosso vídeo institucional e conheça um pouco mais sobre

a UEFS.



2. CONHECENDO A UEFS 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

Instalada no Portal do Sertão, a Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS

nasceu como resultado de uma estratégia governamental com o objetivo de

interiorizar a educação superior, até então, circunscrita à capital, Salvador.

A partir da década de sessenta as políticas de governo, tanto no plano federal

como no estadual, passam a ser norteadas pela Teoria do Capital Humano, que

entende a educação como um investimento pessoal e social que gera

desenvolvimento econômico. Sob o influxo dessa teoria, em 1968, o governo

baiano dá forma a uma política de educação (plano integral de educação), voltada

para a ampliação e expansão do sistema de ensino em todos os níveis, com o

objetivo de formar quadros para o processo de industrialização. Assim, o processo

de interiorização teve início com a instalação de Faculdades de Formação de

Professores nas principais cidades interioranas, sedes das regiões administrativas

do Estado, que passam a atuar como distritos geoeducacionais.

É no âmbito dessa política que Feira de Santana – município caracterizado no

Plano Integral de Educação, pelos seus indicadores econômicos e sociais, como o

mais importante centro polarizador de desenvolvimento do interior do Estado, – é

contemplada, ainda em 1968, com uma Faculdade de Educação e, em 1970, com

a criação da Fundação Universidade de Feira de Santana – FUFS – através da Lei

Estadual nº 2.784, de 24 de janeiro de 1970.
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I – Ministrar educação geral de nível superior, formando cidadãos

responsáveis, empenhados na solução democrática dos problemas

nacionais;

II – Preparar profissionais altamente qualificados em todos os

ramos do saber, capazes de promover o progresso social pela

utilização dos recursos da técnica e da ciência;

III – Congregar mestres, cientistas e artistas e lhes assegurar os

meios necessários para se devotarem à ampliação do

conhecimento, ao cultivo das artes e sua aplicação a serviço do

homem;

IV – Promover o desenvolvimento das ciências, das letras, das

artes e da tecnologia pelo ensino, a pesquisa e a extensão; e

V – Servir de instrumento de promoção de desenvolvimento

cultural, social e econômico da região de Feira de Santana.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
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3. ESTRUTURA GERAL DA UEFS

O Campus central da UEFS, localizado em Feira de Santana,

conta com a seguinte estrutura: 07 módulos onde se encontra

localizada a Administração Adstrita (09 Departamentos e

Colegiados de Graduação e Pós-Graduação); laboratórios;

pavilhões de aula; Centro de Educação Básica (creche e escola);

Biblioteca Central e Setoriais; Restaurante Universitário –

Bandejão; Prédio da Administração Central (Reitoria, Pró-

Reitorias, Assessorias e outras unidades); cantinas; Museus

(Museu Casa do Sertão e Museu de Zoologia); UEFS Editora; TV

Olhos D’Água; Livraria PIDL (Programa Interuniversitário para

Distribuição do Livro); Auditórios; Parque Esportivo;

Serpentário; Herbário; Residência Universitária e Residência

Universitária Indígena. 

A UEFS ainda conta com outras unidades extra campus: o Horto

Florestal; o Observatório Astronômico Antares; o Centro

Universitário de Cultura e Arte (CUCA), onde também fica o

Museu Regional de Arte (MRA); a Chácara Xavante, o Centro de

Agroecologia Rio Seco (Amélia Rodrigues) e o Campus Avançado

da Chapada Diamantina (CACD/ Lençóis – BA).
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A Reitoria é o órgão executivo da Administração Superior, e, nos

termos do Regulamento da Autarquia e do Regimento Geral da

UEFS, tem a tarefa de planejar, organizar, coordenar, superintender

e fiscalizar as atividades universitárias, contando, com a

participação ativa dos Conselhos Superiores da Instituição.

Para auxiliá-los na gestão universitária, o Reitor e o Vice-Reitor

contam com o apoio de 01 (um) Gabinete, de  uma ASSESSORIA

Jurídica, de 06 (seis) Pró-Reitorias, de 04 (quatro) Unidades de

Desenvolvimento Organizacional, Assessorias, além de outras

unidades e coordenações de apoio logístico.

REITORIA



CONSELHOS SUPERIORES DA INSTITUIÇÃO

Colegiados maiores da estrutura organizacional da

Universidade, os Conselhos Superiores têm como competência

formular as políticas institucionais e definir as diretrizes gerais

das áreas acadêmica e administrativa.

Nos âmbitos de suas atribuições, o Conselho Universitário

(CONSU), o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão

(CONSEPE) e o Conselho de Administração (CONSAD) avaliam e

decidem sobre os diversos assuntos referentes ao

funcionamento da UEFS, bem como concedem apoio diuturno

ao reitor,  na complexa tarefa de gerir a Instituição.

Os conselhos superiores têm o papel institucional de regular o

funcionamento da Universidade.

AS RESOLUÇÕES DA UEFS ESTÃO DISPONÍVEIS AQUI! 

http://www.uefs.br/modules/documentos/%20index.php?curent_dir=1353.
http://www.uefs.br/modules/documentos/%20index.php?curent_dir=1353.


GABINETE DA REITORIA

Assessora o Reitor e o Vice-reitor nos seus relacionamentos

internos e externos e coordena atividades e tarefas

administrativas direcionadas à execução das atividades fins da

instituição – ensino, pesquisa e extensão.

NÚCLEO DE ASSESSÓRIA JURÍDICA

O Núcleo de ASSessória Jurídica é um órgão de assessoramento

direto da Reitoria. Realiza atividades de consultoria e de

assessoramento jurídico voltadas para controle da legalidade dos

atos a serem praticados pelo Reitor e pelos órgãos superiores.

Por força da Lei Complementar Nº 49 de 15 de maio de 2020,

que comutou os cargos de Procurador Chefe de autarquias em

cargos do quadro da PGE,   a Procuradoria Geral do Estado

assumi as atividades de representação judicial e extrajudicial, tais

como ações trabalhistas, cíveis e de fazenda pública, que

tramitam em tribunais, bem como o assessoramento jurídico aos

processos internos.



PRÓ-REITORIAS

PROAD - UEFS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

http://prograd.uefs.br/
http://www.pppg.uefs.br/
http://www.pgdp.uefs.br/
http://proex.uefs.br/
http://www.propaae.uefs.br/
https://www.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=168
https://www.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=168
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UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS (UNINFRA)

Desempenha um papel fundamental na adequação e qualificação

dos espaços, coordenando as construções, reformas e ampliações

das instalações físicas da Universidade, promovendo a renovação

do layout do Campus Universitário.

Administra a segurança patrimonial, o suporte a eventos, o serviço

de transportes, a aquisição de novos equipamentos de audiovisual,

o gerenciamento de oficina para manutenção preventiva dos

veículos, e a gestão de contratos de serviços terceirizados, como

os da vigilância, limpeza e conservação, manutenção predial e

outros.
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SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS (SISBI)

É constituído pela Biblioteca Central Julieta Carteado,

que o gerencia, e por mais sete bibliotecas setoriais:

Biblioteca Setorial Monteiro Lobato;  Biblioteca Setorial

Monsenhor Renato Galvão (localizada no Museu Casa do

Sertão); Biblioteca Setorial do Observatório Astronômico

Antares; Biblioteca do Centro de Educação Básica.

http://www.sisbi.uefs.br/
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE (CUCA): fundado em

1995, é a unidade organizacional responsável pela gestão, planejamento,

coordenação e execução da política cultural da UEFS junto à comunidade

acadêmica e à sociedade da região sob sua abrangência direta.

Atualmente, o órgão dispõe de uma estrutura física que abriga, além do

Museu Regional e do Seminário de Música, a Galeria de Arte Carlo

Barbosa; o Laboratório de Arte-Ciência/Experimentoteca; a Biblioteca

Setorial Pierre Klose; a Biblioteca Setorial Ernesto Simões Filho;

As Oficinas de Criação Artística; o Teatro Universitário; o Teatro de

Arena; o Laboratório de Informática; a Sala de Vídeo; a Sala de Reuniões

Simões Filho; a Sala de Cinema de Arte (em implantação) e a Sala de

Coordenação de Eventos. Oferece, ainda, espaço para o Programa

Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI).

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE (CUCA)
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OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO ANTARES - OAA

É um centro de pesquisas nas áreas de astronomia, de

astrofísica / física solar e de sensoriamento remoto,

estando interligado aos mais importantes centros

astronômicos e astrofísicos do mundo. O espaço

dispõe, também, de 01 (um) planetário e parque com

réplicas de animais pré-históricos e é aberto à

visitação.

http://www.antares.uefs.br/
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CAMPUS AVANÇADO DA CHAPADA DIAMANTINA

O Campus Avançado Chapada Diamantina (CACD) tem como

missão dar suporte às atividades de pesquisa, extensão e

ensino, com ênfase em produzir, popularizar e estimular o

conhecimento científico de um modo geral, mais,

especificamente, na região da Chapada Diamantina, dentro do

semiárido baiano. O Campus Avançado da Chapada

Diamantina atua como fomentador de atividades multi-

institucionais na região da Chapada e está localizado na Praça

Horácio de Matos, 854 – Centro, Lençóis-Bahia.

http://www.chapada.uefs.br/
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Sua ambientação na UEFS requer a compreensão de

temas/assuntos que serão relevantes ao longo de sua

atuação e trajetória profissional no serviço público. Alguns

são decorrentes de determinação legal, outros fazem parte

do compromisso da UEFS com a valorização dos seus

servidores.

Deste modo, aqui, discorreremos de forma simples e

resumida, sobre alguns deles. Reiteramos que tais

informações não substituem a necessidade de consulta aos

instrumentos legais que regem as atividades da

administração pública e de seus agentes, para um maior

aprofundamento.

4 ENTREI NA UEFS, E AGORA?
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ESTÁGIO PROBATÓRIO

A Lei nº 6.677/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores

Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações

Públicas Estaduais, em seu art. 27, trata do estágio probatório.

Visa aferir se o servidor público possui aptidão e capacidade para o

desempenho do cargo de provimento efetivo no qual ingressou por

força de concurso público.

Art. 27 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo

de provimento permanente ficará sujeito a estágio probatório por

um período de 03 (três) anos, durante o qual

SUA APTIDÃO E CAPACIDADE SERÃO OBJETO DE AVALIAÇÃO PARA O

DESEMPENHO DO CARGO, OBSERVADOS OS SEGUINTES FATORES:

ASSIDUIDADE, DISCIPLINA, CAPACIDADE DE INICIATIVA,

PRODUTIVIDADE E RESPONSABILIDADE.
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PLANO DE SAÚDE – PLANSERV

Os servidores que planejam solicitar a sua inclusão e dos

seus dependentes no Planserv podem fazê-lo em postos da

Rede de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que

contam com unidades da Assistência à Saúde dos Servidores

Públicos Estaduais.

MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 56 6066.

http://www.planserv.ba.gov.br/


5 LICENÇAS, CONCESSÕES E BENEFÍCIOS

O servidor público do Estado da Bahia tem direito a licenças previstas na Lei nº

6.677/94. Segundo o Art. 98 da lei, as licenças podem ser:

� Por motivo de doença em pessoa da família: Pode ser concedida quando familiares

diretos (cônjuge e companheiro, pais, padrasto ou madrasta, filhos, enteados,

menores sobre a tutela, avós, irmãos menores e incapazes) adoecem. Para mais

informações, ler os artigos 100 e 101 da Lei nº 6.677/94.

� Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro: Poderá ser concedida ao

servidor quando o companheiro ou cônjuge, também servidor público estadual, for

deslocado para outro ponto do Estado ou País, para o exterior ou para o exercício de

mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. Para mais informações, ler o

artigo 102 da Lei nº 6.677/94.

� Para prestar serviço militar obrigatório: Essa licença pode ser concedida ao

servidor quando esse for convocado para o serviço militar obrigatório, sem

remuneração, na forma e nas condições previstas na legislação específica. Para mais

informações, ler o artigo 103 da Lei 6.677/94.

� Para concorrer a mandato eletivo e exercê-lo: o servidor se licenciará para

concorrer a mandato eletivo na forma da legislação eleitoral e afastamento se for

eleito.

Para mais informações, ler os artigos 104, 105 e 106 da Lei 6.677/94.

� Para tratar de interesse particular: A critério da administração, poderá ser

concedida ao servidor licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de 3

anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.

Para mais informações, ler o Art. 111 da Lei 6.677/94.



� Para o servidor-atleta participar de competição oficial: O servidor-

atleta que for selecionado para representar o Estado ou País, durante o

período da competição oficial, sem prejuízo de remuneração. Vide

artigo 112 da Lei nº 6.677/94.

PARA LICENÇAS CONDICIONADAS A AUTORIZAÇÃO,

O AFASTAMENTO SÓ DEVE OCORRER APÓS

PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL DO

ESTADO.

CONCESSÕES:

Além disso, o servidor pode ter direito a ausentar-se do serviço sem qualquer

ônus nos seguintes casos:

� PARA DOAÇÃO DE SANGUE (01 DIA);

� PARA ALISTAMENTO ELEITORAL (02 DIAS);

� CASAMENTO (08 DIAS);

� FALECIMENTO DO CÔNJUGE, COMPANHEIRO, PAIS, PADRASTO

OU MADRASTA, FILHOS, ENTEADOS, MENOR SOB GUARDA OU

TUTELA E IRMÃO, DESDE QUE COMPROVADOS COM ATESTADO

DE ÓBITO (8 DIAS);

� PARA PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE MUDANÇA DE SEDE (15

DIAS).

Ao servidor estudante pode ser concedido um horário especial para

exercício da função sem prejuízo ao cargo. Além disso, se mudar de sede,

em virtude de interesse da administração, é assegurado ao servidor-

estudante, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula

em instituição oficial de ensino estadual. Artigos: 113, 114 e 115 da Lei nº

6.677/94.



BENEFÍCIOS

Também são garantidos pela Lei nº 6.677/94 os seguintes benefícios:

� APOSENTADORIA;

� AUXÍLIO NATALIDADE;

� SALÁRIO-FAMÍLIA;

� LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE;

� LICENÇA PARA GESTANTE, ADOTANTE E PATERNIDADE;

� LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO.

Para maiores informações, consultar do artigo 120 ao 162 da referida Lei.

Na UEFS, a Subgerência de Direitos e Benefícios

(SDB), vinculada à GRH, controla e conduz os

processos que tratam dos direitos e benefícios do

servidor, estabelecidos através da Lei Estadual n°

6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos

Civis do Estado da Bahia).



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL – ADF

(TÉCNICOS, ANALISTAS E AUXILIARES)

A Avaliação de Desempenho Funcional (ADF) visa mensurar a

contribuição do servidor para o bom desempenho dos serviços públicos,

ajudar a melhorar o potencial humano das pessoas e orientar a

capacitação delas para as competências desejadas.

O QUE É AVALIADO?

A ADF será constituída por avaliação de competências vinculadas às

atribuições da carreira de Técnico Universitário, Analista Universitário,

ou Auxiliar Administrativo, e será aferida através de indicadores.

QUEM AVALIA O SERVIDOR?

A ADF será realizada pelas seguintes categorias de agentes avaliadores:

I - chefia imediata;

II - chefia mediata, quando:

a) o servidor solicitar uma nova avaliação; 

b) a chefia imediata for concorrente do servidor e este solicitar;

c) a chefia imediata não fizer a avaliação no prazo estabelecido.

A chefia imediata deve ter trabalhado no mesmo local do servidor avaliado

por, pelo menos, 120 (cento e vinte) dias, dentro de cada período

avaliatório.
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ONDE O AVALIADOR PODERÁ REALIZAR A ADF?

A ADF SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO RHBAHIA DA CHEFIA (IMEDIATA

OU MEDIATA) NA ABA DE GESTOR .

Em caso de dúvidas sobre a ADF, entre em

contato com a GRH: grh@uefs.br ou pelo

telefone: 3161-8037.
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6 PLANOS DE CARREIRA

Os docentes têm sua carreira regida pelo Estatuto do Magistério

Superior do Estado da Bahia, instituído pela Lei nº 8.352 de 02 de

setembro de 2002.

A carreira dos servidores técnicos específicos tem dois cargos: de

Analista Universitário, que abrange o pessoal de nível superior e o de

Técnico Universitário, composto pelo pessoal de nível médio. A carreira

dos servidores técnicos específicos é normatizada pela Lei nº 8.889 de

1º de dezembro de 2003, e foi reestruturada/regulamentada pela Lei

nº 11.375 de 05 de fevereiro de 2009, alterada pela Lei 14.098/2019.

Ainda temos servidores da carreira técnicos administrativos, que são

os Auxiliares Administrativos. A carreira é normatizada pela Lei nº

11.375 de 05 de fevereiro de 2009.



LEBER & CIA. | MONTE VERDE 

RUA QUALQUER, 123

(12) 3456-7890

OLA@SITEBACANA.COM.BR

SERVIDOR ANALISTA UNIVERSITÁRIO

O cargo de Analista Universitário foi criado pela Lei nº 8.889 de 01º de dezembro de

2003, fazendo parte do Grupo Ocupacional Técnico-específico (SEÇÃO XII, Arts. 82 e

83). Pela Lei nº 11.375 de 05 de fevereiro de 2009, alterada pela Lei 14.098/2019. As

atribuições do cargo estão assim descritas:

Art. 2º Os cargos das carreiras de que trata esta Lei terão as

seguintes atribuições:

I – Analista Universitário: atividades de suporte técnico aos

projetos e ações administrativas e acadêmicas, executados

nas Universidades Estaduais.

O desenvolvimento do servidor na carreira de Analista Universitário ocorrerá por

progressão e promoção, mediante critérios estabelecidos no Decreto nº 21.071 de 24

de janeiro de 2022.

PROGRESSÃO:

é a mudança do valor da Gratificação de  porte Técnico Universitário (GSTU),

atribuída ao servidor, dentro do mesmo Grau, mediante a aquisição de titulação:

� 01 (uma) pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de

360 (trezentas e sessenta) horas, para acesso à Referência E;

� 02 (duas) pós-graduações em nível de especialização, com carga horária mínima de

360 (trezentas e sessenta) horas cada, ou 01 (uma) pós-graduação em nível de

especialização com carga horária igual ou superior a 600 (seiscentas) horas, para

acesso à Referência EE;

� Título de mestrado, para acesso à Referência M;

� Título de doutorado, para acesso à Referência D.

Não é obrigatória a passagem por todas as referências. Um

servidor na referência S, por exemplo, ao apresentar o título de

Doutor, progride para a referência D.



Constituem requisitos para a promoção na carreira de Analista:

� Cumprimento de interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo

exercício em cada Grau;

� ser considerado apto em, pelo menos, 01 (uma) ADF dentre as realizadas no

período em que o servidor permanecer no mesmo Grau;

� ser aprovado em, pelo menos, 01 (um) Programa de Formação e

Aperfeiçoamento Continuado - PFAC não utilizado anteriormente em processo no

qual o servidor tenha sido promovido (Enquanto não for regulamentado o PFAC, o

servidor poderá, por iniciativa própria, realizar atividades de capacitação em

instituições de ensino público, mediante a conclusão com aproveitamento de

cursos de aperfeiçoamento profissional). 

GRAFICAMENTE, TEM-SE:

PROMOÇÃO

 É a passagem do servidor para o Grau imediatamento seguinte ao ocupado.



GRAFICAMENTE, TEM-SE:



SERVIDOR TÉCNICO UNIVERSITÁRIO

O cargo de Técnico Universitário foi criado pela Lei nº 8.889 de 1º de

dezembro de 2003, fazendo parte do Grupo Ocupacional Técnico-específico

(SEÇÃO XII, Arts. 82 e 83). De acordo com a Lei nº 11.375 de 05 de fevereiro

de 2009, as atribuições do cargo estão assim descritas:

Art. 2º – Os cargos das carreiras de que trata esta Lei terão as

seguintes atribuições:

II – Técnico Universitário: atividades de suporte técnico de

média complexidade aos projetos e ações operacionais,

administrativas e acadêmicas das Universidades Estaduais;

O desenvolvimento do servidor na carreira de Técnico Universitário,

também ocorrerá por progressão e promoção, observado o disposto no

Decreto nº 21.071 de 24 de janeiro de 2022.



PROGRESSÃO

É a mudança do valor da Gratificação de Suporte Técnico

Universitário (GSTU) atribuída ao servidor, dentro do mesmo Grau,

mediante a conclusão de cursos de aperfeiçoamento.

Conforme Decreto nº 21.071 de 24 de janeiro de 2022:

I- 180 (cento e oitenta) horas integralizadas em diversos cursos de

aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 08 (oito) horas, para

acesso à Referência 2;

II - 240 (duzentas e quarenta) horas integralizadas em diversos

cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 20 (vinte)

horas, para acesso à Referência 3.
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PROMOÇÃO

 É a passagem do servidor para o Grau imediatamente seguinte ao

ocupado.

Constituem requisitos para a promoção na carreira de Técnico:

� Cumprimento de interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses de

efetivo exercício no Grau I e 54 (cinquenta e quatro) meses nos Graus II e

III;

� Estar na Referência 3 do Grau ocupado;

� Ter concluído Estágio Probatório;

� Estar em efetivo Exercício das atribuições (inciso II do art. 2º da Lei nº

11.375, de 05 de fevereiro de 2009);

� Estar em exercício em Universidade Estadual.
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SERVIDOR DOCENTE

A carreira docente, regida pelo Estatuto do Magistério Público das

Universidades do Estado da Bahia, instituído pela Lei 8.352 de 02

de setembro de 2002, é estruturada em 05 (cinco) classes:

Professor Auxiliar, Professor Assistente, Professor Adjunto,

Professor Titular e Professor Pleno. Cada classe possui dois níveis,

designados pelas letras A e B, exceto a classe de Professor Pleno,

que possui um único nível.

 

O ingresso na carreira dar-se no cargo de Professor, nas classes de

Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular, no nível "A", observada a

titulação exigida, mediante concurso público de provas e títulos.



far-se-á de uma classe para outra, a requerimento do interessado, condicionada à

existência de vaga e de recurso orçamentário, além de outras exigências previstas na

Lei.

São requisitos para a promoção:

I – obtenção de aprovação na avaliação de desempenho por banca examinadora, de

acordo com os critérios estabelecidos no âmbito de cada Universidade pelo

PROMOÇÃO

Conselho Superior respectivo, considerando as efetivas condições de trabalho dos

docentes;

II – comprovação pelo docente das seguintes condições:

a) da classe de Professor Auxiliar para a de Professor Assistente: obtenção do título

de mestre;

 

b) da classe de Professor Auxiliar ou de Professor Assistente para a de Professor

Adjunto: obtenção do título de doutor;

c) da classe de Professor Adjunto para a de Professor Titular: além do título de

doutor; a permanência do docente por, pelo menos, 02 (dois) anos no nível “B” da

classe de Professor Adjunto e a defesa pública de trabalho científico, demonstrando

a linha de pesquisa desenvolvida pelo docente;

d) da classe de professor Titular para a de Professor Pleno: além do título de doutor;

a permanência do docente por, pelo menos, 02 (dois) anos no nível “B” da classe de

Professor Titular; e defesa pública de trabalho científico original, demonstrando a

consolidação da linha de pesquisa do docente.
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PROGRESSÃO

Refere-se a passagem do nível “A” para o nível “B”, dentro da mesma

classe, mediante requerimento do interessado, de acordo com o

critério de antiguidade, atendido o requisito de interstício mínimo de

02 (dois) anos no nível “A”.
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7 DÚVIDAS FREQUENTES

COMO SOLICITAR A MINHA MATRÍCULA FUNCIONAL?

Após a entrega dos documentos na GRH pelos candidatos convocados, a

Subgerência de Admissão e Acompanhamento de Pessoas (SAAP) procederá ao

cadastro dos mesmos no Sistema RH Bahia. Com o número de matrícula, o

servidor poderá acessar o Portal de Serviços RH Bahia, no RH Bahia o servidor terá

acesso aos seus contracheque e outras funcionalidades.

O QUE É O PORTAL DE SERVIÇOS RH BAHIA?

O Portal do Servidor é uma forma de relacionamento do Estado com os

servidores. Através do Portal de Serviços RH Bahia

(https://www.rhbahia.ba.gov.br/), os servidores públicos têm acesso a

informações como Demonstrativo de Pagamento (contracheque), informações

cadastrais como dados pessoais, dados documentais e dados funcionais. Além

disso, o Portal disponibiliza opção para programação de férias e o informe de

rendimentos para a declaração anual do imposto de renda.

COMO PROCEDER A CRIAÇÃO DO E-MAIL INSTITUCIONAL?

Conforme Instrução Normativa Reitoria nº 04/2018, a solicitação para criação de

e-mail dar-se-á da seguinte forma: 

I. O chefe imediato ou responsável pelo setor que o interessado está vinculado

deverá cadastrar solicitação digital via Sistema SITIENS, identificando o assunto

"Email", preenchendo e anexando formulário padrão eletrônico "Modelo para

Solicitação de Conta de Email"; 

II. A solicitação digital deverá ser encaminhada à GRH, que validará as

informações contidas na mesma; e

III. Uma vez validadas as informações, a AEI providenciará o cadastro da conta de

e-mail institucional padrão.

Para manter-se informado sobre o que acontece na UEFS e também para ter

acesso aos Sistemas Informatizados, é necessário a criação do e-mail

institucional.



QUEM PODE POSSUIR CONTA DE E-MAIL INSTITUCIONAL PADRÃO?

I. Professor ou técnico-específico, efetivo ou temporário;

II. Cargos Comissionados;

IV. Estagiários de nível superior.

O QUE PRECISO PARA UTILIZAR O COMPUTADOR DO MEU SETOR?

Uma vez definido qual o computador que o servidor utilizará, o chefe imediato do

setor de lotação deste deve enviar solicitação digital, via SITIENS, com o assunto

"Registro de Usuário no Domínio", contento nome, matrícula e setor, para a

Gerência de Suporte (GSUP). Atendida a solicitação, o servidor terá o seu

login e uma senha provisória, que deverá ser mudada no primeiro acesso. Esta

identificação será denominada de Identidade de Segurança Principal (SID) e será

utilizada em todos os sistemas institucionais de identificação e acesso.

A nomenclatura do usuário do domínio obedece aos mesmos critérios para

criação do e-mail institucional definidos na Instrução Normativa Reitoria nº

04/2018.

COMO SOLICITAR AUXÍLIO-TRANSPORTE?

O servidor deverá solicitar junto à UNINFRA (uninfra@gmail.com) formulário de

requerimento de concessão de auxílio transporte. Munido do formulário, o

servidor deverá proceder ao cadastro de solicitação digital, via Sistema SEI

Bahia, requisitando o auxílio. Na solicitação, o servidor deverá anexar, o

requerimento preenchido e devidamente assinado, cópia do comprovante de

residência e de um documento de identificação, com foto, e encaminhar para

UEFS/REIT/UNINFRA. O auxílio transporte é concedido aos servidores que

residem em bairros não atendidos pelos roteiros dos ônibus de servidores, bem

como àqueles que residem em municípios circunvizinhos (até 72 km de

distância).



A UEFS DISPONIBILIZA TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES

DESLOCAREM-SE DE CASA PARA O TRABALHO E VICE-VERSA?

Sim. A UEFS mantém contrato com uma empresa de transporte, responsável

pelo deslocamento dos servidores dentro do perímetro de Feira de Santana.

Além disso, conta também com o fornecimento de transporte para os servidores

residentes em Salvador, que pode ser utilizado por estudantes no caso de vagas

remanescentes. Para mais informações, consulte a UNINFRA, unidade

responsável pela administração do serviço de transportes da Universidade.

O QUE É O SITIENS?

SITIENS é uma solução que objetiva modernizar e dar suporte algumas

atividades administrativas da UEFS, além de eliminar trabalhos repetitivos e

promover a governança eletrônica.

COMO TER ACESSO AO SITIENS?

Para o cadastro de usuários no SITIENS, o chefe da unidade deverá enviar e-

mail para sacsitiens@uefs.br com o título “Solicitação de acesso ao SITIENS”,

identificando-se e solicitando o cadastramento dos usuários. Os seguintes

dados devem ser informados: Nome Completo, CPF, e-mail, setor que

trabalha, matrícula, vínculo, módulo do sistema que utilizará, bem como o

perfil do usuário (aprovador, solicitante ou tramitador).

COMO USAR O SITIENS?

A Assessoria Especial de Informática disponibiliza através do Portal/EAD

Sitiens, um ambiente virtual de ensino à distância ( http://sitiens.uefs.br/ead)

que vai servir como meio de aprendizagem virtual para os servidores

aprenderem a manusear o sistema.

Os servidores que não têm acesso ao Sitiens podem solicitar a inscrição para

acesso ao EAD exclusivamente, através do e-mail sacsitiens@uefs.br,

informando nome completo, matrícula, CPF, e-mail e setor de lotação.



HÁ ALGUM OUTRO SISTEMA INFORMATIZADO QUE DEVEREI UTILIZAR

PARA O DESENVOLVIMENTO DAS MINHAS ATIVIDADES NA UEFS?

O SEI, além de sistemas específicos, a depender do setor de lotação do servidor.

O QUE É O SEI?

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional

Federal da 4ª Região (TRF4), é um sistema de gestão de processos e documentos

arquivísticos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho.

Uma das suas principais características é a libertação do papel como suporte físico

para documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com

atualização e  comunicação de novos eventos em tempo real. O SEI Bahia, versão do

SEI utilizada pelos órgãos e entidades do Estado da Bahia, é hoje o principal sistema

de tramitação de processos do Estado da Bahia.

QUEM SÃO OS USUÁRIOS DO SEI BAHIA?

� Servidores efetivos, comissionados, em Regime Especial de Direito Administrativo

(REDA), requisitados da Administração Pública do Poder Executivo Estadual,

colaboradores eventuais e estagiários de nível superior.

� Usuário externo: qualquer agente externo que necessite consultar um processo ou

documento no SEI Bahia.

COMO TER ACESSO AO SEI BAHIA?

Conforme Instrução Normativa Reitoria nº 05/2018, uma solicitação digital, via

Sistema SITIENS, deverá ser realizada pelo chefe da Unidade de lotação do usuário,

identificando o grupo de assunto “SEI Bahia”, preenchendo e anexando o formulário

“Modelo para Solicitação de Usuário SEI Bahia”. Esta solicitação deverá ser

encaminhada à GRH, para validação das informações contidas. A senha de acesso ao

SEI Bahia será encaminhada para o e-mail institucional padrão do usuário.



Instruções Normativas, bem como: Comunicação Interna

Circular (CIC); Formulários; Portarias; Orientações;

Resoluções Financeiras; Decretos; Leis e Programas estão

disponíveis no site institucional no link "ACESSE FÁCIL”.

COMO USAR O SEI BAHIA?

No site da UEFS (www.uefs.br) você encontrará uma aba que lhe permitirá acessar o

sistema, vídeos que explicam o sistema e o manual do usuário. O Portal do Servidor (

http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/capacitacao) e a Escola Nacional de

Administração Pública (ENAP) (http://www.enap.gov.br) disponibilizam cursos para

auxiliar o servidor no uso do sistema.

Além disso, a PGDP, via Coordenação de Capacitação, oferta cursos periódicos sobre

os sistemas aos servidores da Instituição.

O QUE É O RH BAHIA?

É um software de gestão de pessoal, sua recente implantação no ano de 2019 visou

aprimorar controles internos, garantindo economia financeira e mais rapidez no

acesso a informações gerenciais. Já para os servidores e empregados públicos ativos,

inativos e pensionistas, irá resultar em acesso online facilitado a informações,

vantagens e benefícios. Conheça mais sobre o RH Bahia no site do projeto 

( http://www.projetorhbahia.ba.gov.br/projeto).

O QUE É O SAGRES?

O SAGRES é o sistema de gerenciamento de assuntos acadêmicos, utilizado tanto por

docentes, como por servidores técnicos que atuam na área acadêmica e pelos

estudantes da Universidade. O sistema pode ser acessado pelo endereço

http://academico2.uefs.br/Portal/Acesso.aspx. Para maiores informações, consulte a

Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA), setor ligado à PROGRAD pelo Tel.: (75) 3161-

8061, ou seu Departamento de lotação.



SOBRE O CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA/CEB-CRECHE, COMO

CONCORRER ÀS VAGAS?

A seleção é feita via edital, disponibilizado nos sites institucionais, sendo publicado

inicialmente para a categoria de técnicos e docentes e havendo vagas, para estudantes e

professores do CEB- ESCOLA, nesta ordem.

SOBRE O CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA/CEB-CRECHE, QUEM PODE

TER ACESSO AOS SERVIÇOS/VAGAS?

� Filhos (as) ou dependentes legais de servidores (as) técnico-específicos e de docentes

da UEFS; 

� Filhos (as) de estudantes da UEFS regularmente matriculados (as);

� Filhos de professores (as) do CEB-ESCOLA.

SOBRE O CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA/CEB-ESCOLA, COMO

CONCORRER ÀS VAGAS?

Para concorrer às vagas na Educação Infantil ao Ensino Fundamental (Grupo 4 ao 9º

ano), é necessária a inscrição para participação de Sorteio Eletrônico e atender as

condições previstas em Edital, divulgado no Portal da UEFS.

SOBRE O CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA/CEB-ESCOLA, QUEM PODE

TER ACESSO AOS SERVIÇOS/VAGAS?

� Filhos (as) de servidores (as) técnico-específicos e de docentes da UEFS;

� Filhos (as) de trabalhadores (as) de empresas terceirizadas que prestam serviço à UEFS

(campus de Feira de Santana);

� Comunidade em Geral.



A UEFS DISPÕE DE UM SERVIÇO DE SAÚDE À COMUNIDADE

UNIVERSITÁRIA?

Sim, o Serviço de Saúde Universitário (SESU), unidade vinculada à Reitoria da UEFS,

oferece atendimento de psicologia, médico em clinica geral, nutrição e odontologia para

docentes, estudantes e servidores técnico-específicos da instituição. Também são

beneficiados alunos do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) e

funcionários de empresas terceirizadas.

As consultas podem ser agendadas diretamente no SESU, no módulo VI, no campus

universitário ou através do telefone 3161-8090. A UEFS conta ainda com o Programa de

Qualidade de Vida (PQV), desenvolvido pela GRH, que promove oficinas permanentes de

Musculação e Natação; e com o Coral Universitário, este gerido pelo Departamento de

Letras.

POSSO TER ACESSO AOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA?

Sim! Como servidor você tem acesso ao sistema de bibliotecas da UEFS, podendo

solicitar empréstimos de livros com prazo ampliado. Vá a Biblioteca Central Julieta

Carteado (BCJC), no campus universitário, e informe-se sobre esse serviço.

COMO POSSO TER ACESSO AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO?

Além do pórtico (portão principal), que dá acesso tanto a pedestre quanto à entrada e

saída de veículos, a UEFS tem acessos secundários, comumente conhecidos como

“Portão do Feira VI” (acesso a pedestres e apenas entrada de veículos cadastrados) e

entradas do Pau de Légua e do Novo Horizonte, para acesso exclusivo de pedestres. Se

você deseja entrar na UEFS com o seu veículo utilizando Portão do Feira VI, é necessário

se cadastrar junto à UNINFRA. Para maiores informações, contate a UNINFRA pelo

telefone (75) 3161-8045.

EXISTE ALGUMA ESTRATÉGIA DE CAPACITAÇÃO NA UEFS?

Sim, a UEFS dispõe de um Programa de Capacitação e entre suas ações está o PLANO

ANUAL DE CAPACITAÇÃO (PAC) destinado a servidores técnicos e analistas e que visa

proporcionar as ferramentas necessárias para a apropriação de novos conhecimentos.

Para mais informações, consulte a PGDP, no prédio da Reitoria, ou pelo telefone 3161-

8650.



Há também o PROGRAMA APRIMORAMENTO EM LÍNGUA E LITERATURA

ESTRANGEIRAS (PALLE), que oferta cursos de Espanhol e Inglês. Entre em contato com

o Departamento de Letras e Artes, para mais informações.

O PROGRAMA DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE CURSOS

STRICTO SENSU (PADF), programa que oferece ajuda de custo para funcionários do

quadro permanente da UEFS para os cursos de pós-graduação. Saiba mais nas

Resoluções do CONSU: 026/2013 e 031/2014. Entre em contato com a PPPG

para mais informações. 

A ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA com turmas exclusivas para

servidores. Entre em contato com o DCIS para mais informações.

O PROGRAMA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E CONTEXTUALIZAÇÃO DE

EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS (PROFACE) desenvolvido pela PROGRAD que integra

encontros com docentes da instituição, tendo por objetivo aprimorar a atuação destes e

o processo de aprendizagem dos alunos.

COMO ME MANTENHO ATUALIZADO SOBRE O QUE ACONTECE NA

UEFS?

As informações sobre eventos, palestras, capacitações e outras atividades são

disponibilizadas no portal da UEFS e também são encaminhadas aos servidores via e-

mail institucional.

EM RELAÇÃO À CARREIRA DOCENTE, QUAIS OS PROCEDIMENTOS PARA

REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

DOCENTES?

O Plano Individual de Trabalho (PIT) é utilizado para planejamento das atividades

docentes do semestre letivo de referência. Já o Relatório Individual de Trabalho (RIT)

refere-se às atividades desenvolvidas anualmente. Ambos são avaliados pela área de

Conhecimento e pelo Departamento ao qual o docente está vinculado e foram instituídos

pela Resolução CONSEPE nº 087/2009. As informações acerca destes instrumentos

podem ser encontradas junto à PROGRAD.



EXISTEM ASSOCIAÇÕES E/OU SINDICATOS ATUANDO EM PROL DOS

NTERESSES DOS SERVIDORES?

Sim, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (ADUFS) e o

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia (SINTEST),

que representa os servidores técnicos.

CONTATOS:

ADUFS: E-MAIL: ADUFSBA@YAHOO.COM.BR /TEL.: (75) 3161-8072.

SINTEST: E-MAIL: SINTEST@UEFS.BR /TEL.: (75) 3161-8071.

QUAL O VEÍCULO OFICIAL AO QUAL COMPETE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS E

DECISÕES DO ENTE PÚBLICO ESTATAL COMO UM TODO?

O Diário Oficial do Estado (DOE) é o veículo no qual são publicadas as leis, licitações e todas

as demais atividades do Estado. Pode ser acessado pelo portal da UEFS ou pelo site da

EGBA – Empresa Gráfica da Bahia pelo link:

http://www.egba.ba.gov.br.

A UEFS DISPÕE DE ALGUM ESPAÇO EM QUE O SERVIDOR/CIDADÃO POSSA

APRESENTAR SUGESTÕES, ELOGIOS, SOLICITAÇÕES, RECLAMAÇÕES E

DENÚNCIAS?

Sim. Por meio da Ouvidoria o Cidadão se aproxima mais da Administração Central da UEFS,

podendo apresentar sugestões, reclamações, denúncias e elogios. A Ouvidoria localiza-se no

Centro de Convivência, no mesmo prédio onde funcionam os bancos.



8 LEGISLAÇÃO BÁSICA

LEI Nº 6.677 DE 26 DE SETEMBRO DE 1994 - Dispõe sobre o Estatuto dos

Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações

Públicas Estaduais.

LEI Nº 8.352 DE 02 DE SETEMBRO DE 2002 - Dispõe sobre o Estatuto do

Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia e dá outras providências.

LEI Nº 8.889 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2003 - Dispõe sobre a estrutura dos

cargos e vencimentos no âmbito do Poder Executivo do Estado da Bahia e dá

outras providências.

LEI Nº 11.375 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2009 - Reestrutura as carreiras de

Analista Universitário e Técnico Universitário, integrantes do Grupo Ocupacional

Técnico-Específico, criado pela Lei nº 8.889, de 01 de dezembro de 2003, bem

como o seu padrão remuneratório, e dá outras providências.

DECRETO Nº 15.143 DE 21 DE MAIO DE 2014 Regulamenta a progressão e a

promoção da carreira de Analista Universitário, integrante do Grupo Ocupacional

Técnico-Específico.

DECRETO Nº 15.144 DE 21 DE MAIO DE 2014 Regulamenta a progressão e a

promoção da carreira de Técnico Universitário, integrante do Grupo Ocupacional

Técnico-Específico. 

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 087/2009 – Institui o Plano Individual de Trabalho e

Relatório Individual de Trabalho e dá outras providências.



9 CONTATOS ÚTEIS

REITORIA

E-mail: reitor@uefs.br /

gabinete.reitor@uefs.br

Tel. (75) 3161-8002/8390

http://www.uefs.br

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE

GRADUAÇÃO – PROGRAD

E-mail: prograd@uefs.br

Tel.: (75) 3161-8031

http://prograd.uefs.br

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO – PPPG

E-mail: pppg@uefs.br

Tel.: (75) 3161-8028.

 http://www.pppg.uefs.br

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS – PROAD

E-mail: proad@uefs.br

Tel.: (75) 3161-8034

A PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS

AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS –

PROPAAE

E-mail: propaae@uefs.br

Tel.: (75) 3161-8069

 http://www.propaae.uefs.br/

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PDGP

E-mail: pgdp@uefs.br / grh@uefs.br.

Tel.: (75) 3161-8037/8650

 http://www.pgdp.uefs.br

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

E-mail: proext@uefs.br

Tel.: (75) 3161-8026

 http://proex.uefs.br

ASSESSORIA ESPECIAL DE INFORMÁTICA –

AEI

E-mail: aei@uefs.br

Tel.: (75) 3161-8080

http://aei.uefs.br

Acesse aqui a lista de todos os ramais
telefônicos da UEFS

https://www.uefs.br/arquivos/File/lista_telefonica.PDF
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Atualizado em 2022



    ORGANOGRAMA 
  UEFS  
- 2022 -

CONSAD CONSU

REITOR

Gabinete da Reitoria

ASCOM TV UNIVERSITÁRIA

UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

U N I D A D E S   U N I V E R S I T Á R I A S

PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
DE GRADUAÇÃO

Centro Universitário de 
Cultura e Arte

Infraestrutura e Serviços

Observatório Antares

Centro de Agroecologia
 Rio Seco

Sistema Integrado de 
Bibliotecas

(Biblioteca Central)

DEPARTAMENTOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COLEGIADOS DE CURSOS

Administração
Agronomia

Ciências Contábeis
Ciências Econômicas

Direito
Educação Física

Enfermagem
Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos
Engenharia da Computação

Filosofia
Física

Geografia
História
Letras

Matemática
Medicina

Odontologia
Pedagogia

Música

Ciências Biológicas

Ciências Exatas
Ciências Humanas e Filosofia

Ciências Sociais Aplicadas

Física

Letras e Artes

Saúde

Tecnologia

PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO

Gerência Administrativa Coordenação
 de Graduação

Coordenação de 
Programas e Projetos 

Institucionais

Coordenação 
de Pesquisa

Coordenação de
 Desenvolvimento Social

Coordenação de
Pós-Graduação

Órgãos
 Suplementares

Imprensa Gráfica
 Universitária

Museu Casa do
 Sertão

Coordenação de 
Seleção e Admissão

Secretaria
 Geral de Cursos

Gerência de Apoio a 
Contratos e Convênios

Núcleo de Assessoria da Reitoria

VICE-REITOR

CONSEPE

Assessoria Especial de Informática

Assessoria Especial de Relações 
                 Institucionais

     Assessoria Técnica e de 
Desenvolvimento Organizacional

Procuradoria Educacional

Secretaria de Registro de Diplomas 

Auditoria de Controle Interno

Ouvidoria

Serviço de Saúde Universitário

Centro de Educação Básica

Gerência de Finanças e 
Contabilidade

Divisão de Assuntos 
Acadêmicos

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS

Gerência de Recursos 
Humanos

Coordenação de
Iniciação Científica

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS 
AFIRMATIVAS E ASSUNTOS 

ESTUDANTIS

Coordenação
 Geral

Núcleo de Alimentação
no Campus

Coordenação de 
Assuntos Estudantis

Serviço de Apoio
Psicopedagógico UEFS 

Editora

Livraria Universitária

Educação

Ensino Fundamental

Ciências Biológicas

Ciências Farmacêuticas

Psicologia
Química

Divisão de Assuntos 
Acadêmicos

Campus Avançado da
Chapada Diamantina



CARO SERVIDOR,

 

ESPERAMOS QUE ESSAS INFORMAÇÕES TENHAM AJUDADO A GUIAR OS

SEUS PRIMEIROS PASSOS NA INSTITUIÇÃO.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

AV. TRANSNORDESTINA, S/N - NOVO HORIZONTE, FEIRA DE

SANTANA - BA, 44036-900

TEL: (75) 3161-8000

WWW.UEFS.BR

@pgdpuefspgdpuefs Canal Pgdp Uefs


