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Ofício No 08/2017 

Salvador, 01 de dezembro de 2017. 

 

À Exma. Senhora Presidente  

 Karoline Mendes 

Presidente da Comissão de Concursos/Câmara Municipal de Salvador  

 

Ref.: Inclusão de vagas para Urbanistas no Concurso da Câmara Municipal de 
Salvador Edital Nº 01/2017. 
 

Prezada Presidente,  

Considerando que o curso de graduação em Bacharelado em Urbanismo foi criado 

em 1996 pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), sendo o mesmo 

reconhecido e legitimado pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da 

Educação (MEC), conforme as disposições do Decreto Estadual no 8.166/2002 e do 

inciso IV, art. 10, da Lei Federal 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas de Educação - 

LDB). 

Considerando que a formação do curso de Bacharelado em Urbanismo da UNEB é 

estruturada em uma concepção transdisciplinar que articula diversas áreas de 

conhecimento relacionadas ao espaço e ao desenvolvimento urbano.  

Considerando as Resoluções nº 218 de 1973 (arts. 1º e 21) do CONSELHO 

FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, bem como a Decisão 

Normativa nº 104 de 2014 (ver Anexo), desse mesmo Conselho, que definem as 

atribuições do profissional urbanista e sua inegável habilitação para desempenhar 

funções relacionadas com a prática do urbanismo no país. 

Considerando que o campo de atuação profissional dos urbanistas formados pela 

UNEB tem como premissa o interesse público e, portanto, a atuação em órgãos 
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públicos é de suma importância à formação do urbanista e também uma inegável 

contribuição ao poder público. 

Considerando que o edital do concurso anterior (Edital nº 01/2011) contemplou o 

profissional para a vaga Analista Legislativo Municipal / Área de Qualificação: 

Comissões / Subárea: Assessoria Técnica à Comissão de Planejamento 

Urbano e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Salvador. 

Considerando as comissões existentes na área de urbanismo e gestão pública na 

Câmara Municipal de Salvador, relacionadas com a temática de urbanismo, a saber: 

Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e Comissão de 

Transporte, Trânsito e Serviços Municipais.  

Considerando que faz parte do escopo dos trabalhos da Câmara o 

acompanhamento, apreciação e votação de projetos e políticas públicas 

relacionadas com o desenvolvimento urbano, como por exemplo, Plano 

Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo – LOUOS, Plano de Mobilidade 

Municipal, Plano de Saneamento, Plano de Resíduos Sólidos, Lei de 

Zoneamento e Lei de ZEIS (quando da necessidade de ajuste destas fora do 

período de revisão de Plano Diretor) e até mesmo atividades finalísticas 

relacionadas com dotação de infraestruturas urbanas e serviços urbanísticos 

ao longo dos bairros de Salvador.  

Solicitamos a esta Secretaria inclusão do profissional urbanista, com formação no 

curso de nível superior completo em Urbanismo, entre os profissionais habilitados 

para as seguintes vagas constantes no edital supra: 

- Área de Tramitação (Analista de Tramitação): visto que esta vaga já prevê 

contratação do profissional de urbanismo (“Superior Completo em Arquitetura e 

Urbanismo“ , página 55 do referido edital), solicitamos ampliar para os bacharéis em 

urbanismo formados pela UNEB, intitulados Urbanistas. 
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- Área de Licitação Contratos e Convênios (Compras; Patrimônio e Materiais): 

Visto que está entre os profissionais requisitados para esta vaga aqueles com 

formação na área de Administração Pública. 

 

-  Área Administrativa (Gestão da Qualidade): Visto que está entre os 

profissionais requisitados para esta vaga aqueles com formação na área de 

Administração Pública. 

 

- Por fim, solicitamos inclusão neste edital de vaga específica para  atuação 

voltada para as questões urbanísticas, da cidade, incluindo como requisito  a 

formação em Urbanismo, tal como ocorreu para outros profissionais, também de 

suma importância para o enfrentamento das problemáticas urbanas:  juristas, 

arquitetos e assistentes sociais, visto que , conforme sobredito,  o urbanista possui 

no escopo de sua atuação uma série de atribuições diretamente relacionadas com o 

escopo dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal de Salvador, instituição com 

importante  função social  na produção da cidade e que tem como instrumentos de 

gestão e trabalho, além da Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Cidade e as leis 

municipais advindas de planos setoriais  relacionados com o multidisciplinar campo 

do Urbanismo.  

 

Na certeza de contarmos com a vossa compreensão no atendimento desta 

solicitação, agradecemos desde já a atenção dispensada.  

Saudações Cordiais, 

 

 
 

Thaís Rebouças 

Diretora-Presidente da Sociedade Brasileira de Urbanismo. 
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ANEXO – ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL URBANISTA INSTITUÍDAS PELO 

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA 


