
 

                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE MEDICINA 

CENTRO DE ESTUDOS E TERAPIA DO ABUSO DE DROGAS – CE TAD 
EDITAL 01 - PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTAGIO NO 

OBSERVATÓRIO BAIANO SOBRE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 
EDITAL 

 O Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas do Centro de Estudos e Terapia 
do Abuso de Drogas/CETAD/SESAB, Serviço de Saúde do Departamento de Anatomia 
Patológica e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia, torna público que estará 
aberta até o dia 20/03/2011, a inscrição visando à seleção para estágio no Observatório Baiano 
sobre Substâncias Psicoativas -, oferecendo 02 (duas) vagas para estudantes de Psicologia, 
01 (uma) vaga para estudante de informática e 01 (uma) vaga para estudantes de 
Comunicação/Jornalismo e 01 (uma) vaga para estudantes de Designer Gráfico.  

Salvador, 21 de fevereiro de 2011. 

I – Do cargo 

A) Nome do Cargo: Estagiário de Psicologia 

Quantidade de Vagas: 02 (dois) 

Modo de contratação:  Voluntário  

Atividades a desenvolver:  

Os candidatos selecionados deverão disponibilizar 20h semanais para realização das 

atividades de Estágio. 

 

B) Nome do Cargo: Estagiário de Informática 

Quantidade de Vagas: 01 (um) 

Modo de contratação:  Voluntário  

Atividades a desenvolver:  

Os candidatos selecionados deverão disponibilizar 20h semanais para realização das 

atividades de Estágio.  

 

C) Nome do Cargo: Estagiário de Comunicação/Jornalismo 

Quantidade de Vagas: 01  

Modo de contratação:  Voluntário  



Atividades a desenvolver:  

Os candidatos selecionados deverão disponibilizar 20h semanais para realização das 

atividades de Estágio.  

 

D) Nome do Cargo: Estagiário de Design Gráfico 

Quantidade de Vagas: 01  

Modo de contratação:  Voluntário  

Atividades a desenvolver:  

Os candidatos selecionados deverão disponibilizar 20h semanais para realização das 

atividades de Estágio.  

II – Das Inscrições 

As inscrições poderão ser realizadas no período de 09 de fevereiro a 20 de março deste ano, 

através do envio de currículo para o endereço eletrônico  observa.spas@gmail.com. No 

título do e-mail deverá constar o cargo o qual o candidato pretende concorrer. 

III – Da Avaliação 

A avaliação será realizada em duas etapas, sendo a primeira de análise curricular e a segunda 

de análise da entrevista. 

 Análise curricular:  

A) Para o cargo de estagiário de Psicologia 

 É pré-requisito que o candidato esteja cursando a graduação em psicologia a partir do 5° 

semestre .  

As seguintes experiências irão compor a avaliação: 

o  Conhecimento em inglês;  

o  Nível de conhecimento no Pacote MS-Office; 

o  Nível de conhecimento em softwares Mozilla Firefox e Internet Explorer;  

o  Desejável experiência/conhecimento na temática álcool e outras drogas; 

B) Para o cargo de estagiário de Informática 

É pré-requisito que o candidato esteja cursando a graduação em informática a partir o 5° 

semestre .  



As seguintes experiências irão compor a avaliação:  
 

o Conhecimento em inglês;   
o Conhecimento das plataformas Ning, Twiki e Foswiki;  
o Conhecimento em rede interna e externa;   
o Conhecimento em rotinas de segurança da informação; 
o Conhecimento em Computação Gráfica e instalação de programas; 
o Conhecimento de Hardware. 

C) Para o cargo de estagiário de Comunicação/Jornal ismo 

 É pré-requisito que o candidato esteja cursando a graduação em comunicação/jornalismo a 

partir o 5° semestre .  

As seguintes experiências irão compor a avaliação: 

o Conhecimento em inglês;  

o  Nível de conhecimento no Pacote MS-Office; 

o  Nível de conhecimento em softwares Mozilla Firefox e Internet Explorer;  

o  Experiência e conhecimento em Jornalismo Online; 

D) Para o cargo de estagiário de Designer Gráfico 

É pré-requisito que o candidato esteja cursando a graduação em designer gráfico a partir o 5° 

semestre .  

o  Conhecimento em inglês;  

o  Nível de conhecimento no Pacote MS-Office; 

o  Nível de conhecimento em softwares Mozilla Firefox e Internet Explorer;  

o  Desejável experiência com atividades de Web Designer; 

o  Desejável conhecer os softwares: Corel Draw 12 ou acima, Photoshop e Flash 

o  Desejável conhecer as plataformas: Ning, TWiki, Foswiki 

 A primeira fase será concluída dia 25/03/2011 e os candidatos selecionados serão 

comunicados até o dia 25/03/2011, por e-mail (o mesmo da inscrição ou outro que conste no 

currículo) para participação da segunda fase - entrevista, que irá se realizar nos dias 28 à 

31/03/2011. 

 

V – Da Comunicação 



Serão selecionados os candidatos com as melhores pontuações e a comunicação será feita 

por e-mail e telefone (o mesmo da inscrição ou outro que conste no currículo) até o dia 

31/03/2011 pelo Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas- CETAD/UFBA. 

 

VI – Da Admissão 

O candidato selecionado deverá comparecer até o dia 01/04/2011  no Centro de Estudos e 

Terapia do Abuso de Drogas no Endereço: Rua Pedro Lessa nº 123, Canela, com a seguinte 

documentação:  

• 1 foto 3x4 atual; 

• Cópia Identidade, CPF e título de eleitor; 

• Cópia currículo; 

• Cópia comprovante de escolaridade; 

 VII - Considerações Gerais 

1 - O estágio será por tempo determinado, com data de inicio de 01/04/2011 e término 

29/02/2012. 

 

Salvador, 21 de Fevereiro de 2011. 

 

Atenciosamente, 

 

Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas – CETAD 

Observatório Baiano Sobre Substâncias Psicoativas – CETAD Observa 

 


