EDITAL N° 027/2019
Referente ao Aviso N° 034/2019, publicado no D.O.E. de 04/05/2019

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições para o Processo Seletivo do Curso
de Pós-Graduação lato sensu - Especialização em GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA E A IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE GESTÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, ofertado pelo Departamento
de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XVII da UNEB em Bom Jesus da Lapa,
aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU), por meio da Resolução n.º 959/2013, publicado
no Diário Oficial do Estado (DOE) de 15-02-2013, p. 23, com reserva de vagas previstas por meio
do Convênio n.º 07/2019, publicado no D.O.E. em 04/04/2019, celebrado entre a UNEB e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA, no qual será regido pelas disposições
que integram o presente Edital e a Resolução n° 1.274/2017.

1. DO CURSO
O Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão e Políticas Públicas para a Educação Básica,
aprovado por meio da Resolução CONSU/UNEB n.º 959/2013, será ofertado pelo Departamento de
Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XVII - Bom Jesus da Lapa, Bahia, e atenderá
ao Convênio firmado entre a UNEB e a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, com vistas ao
desenvolvimento de pessoal a partir do ensino da pesquisa e da extensão, formando e capacitando
servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação, além de prever vagas para atender a
demanda externa, por meio da ampla concorrência. O Curso é direcionado para a prática
profissional de gestão escolar avançada e transformadora de processos institucionais. A carga
horária total é de 510 (quinhentas e dez) horas, sendo 420 (quatrocentas e vinte) horas presenciais
em componentes curriculares e 90 (noventa) horas de seminários temáticos (cada um com 30h),
perfazendo 18 (dezoito0 meses de aula presencial, acontecendo sempre em dias de quintas-feiras
(turno noturno), sextas-feiras (turno noturno), nos horários das 19h às 22h, e aos sábados (turnos
matutino e vespertino), das 08h às 18h. Os últimos seis meses do curso serão destinados à
construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Obrigatoriamente, no ato da inscrição, os
cursistas deverão vincular-se a uma das três linhas de pesquisa, consoante quadro a seguir.
Linha 1
Linha 2
Linha 3

Gestão de Instituições Educacionais
Políticas Públicas e Gestão Educacional
Currículo da Educação Básica

40 vagas
40 vagas
40 vagas

2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas 120 (cento e vinte) vagas;
2.2. Poderão se inscrever candidatos/as portadores/as de diploma de Graduação em Pedagogia;
Portadores de Diploma de Licenciatura que atuam na Educação Básica, na gestão ou coordenação
de processos pedagógicos em instituições formais e/ou promotora de ações socioeducativas e, ainda,
portadores/as de diploma de bacharelado quanto de licenciatura.
2.3. O presente edital obedecerá a Resolução CONSU n.º 959/2013 e a n.º 1274/2017.
2.4. O Curso irá ofertar o total de 120 (cento e vinte) vagas.
2.4.1. Nos termos do Convênio n.º 074/2019 firmado entre a UNEB a Prefeitura Municipal de Bom
Jesus da Lapa, 75% (setenta e cinco por cento) do total de vagas, o que corresponde ao quantitativo
de 90 (noventa) vagas, são destinadas a servidores/as municipais efetivos da educação do Município
conforme.
2.4.2. Serão disponibilizadas 25% (vinte e cinco por cento) do total das vagas, o que corresponde ao
número de 30 (trinta) vagas, a ampla concorrência obedecendo, às normas da UNEB quanto à
reserva de vagas.
2.4.2.1. Será considerada a Resolução CONSU n.º 1.339/2018 que determina que sejam reservadas
40% (quarenta por cento) das vagas para candidatos/as negros/as; 5% (cinco por cento) de
sobrevaga para candidatos/as indígenas; 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as)
quilombolas; 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos/as ciganos/as; 5% (cinco por
cento) de sobrevaga para candidatos/as com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas
habilidades; e 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos/as transexuais, travestis ou
transgêneros, oriundos de escolas públicas.
2.4.2.2. Nos termos da Portaria UNEB n.º 2.094 de 30/10/2001, 10% (dez por cento) das vagas
serão destinadas a servidores da UNEB, a título de bolsa, sendo necessário comprovar a vinculação
por meio da apresentação do último contracheque no momento da inscrição.
2.4.3. As vagas não preenchidas, seja por ausência de inscritos/as por meio do convênio ou das
reservas de vagas estabelecidas por meio da Resolução CONSU n.º 1.339/2018 e da Portaria UNEB
n.º 2.094/2001, serão destinadas ao público em geral.

3.
3.1.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas através do site da UNEB, por meio do link:

www.siae.uneb.br, direcionado para esse Edital e preenchendo a ficha de inscrição.
3.2.
O preenchimento da ficha de inscrição atesta que o candidato conhece e está de acordo com
todas as regras deste Edital, inclusive que tem disponibilidade integral para frequentar as aulas que
ocorrerão às quintas feiras e sextas-feiras à noite e, aos sábados durante o dia todo;
3.3.
A ficha de inscrição devidamente preenchida, juntamente com os documentos abaixo
solicitados, deverá ser entregue no Setor de Pós-graduação do DCHT/Campus XVII, no período de
15 de maio á 21 de maio de 2019, das 08h às 12h e 14h às 18h, exceto domingo e feriados, podendo
ser enviada pelo correios mediante SEDEX, considerando a data da postagem dentro do período de
inscrição, para o endereço: Avenida Agenor Magalhães – S/N, Bairro Amaralina, Bom Jesus da
Lapa – Bahia, CEP 47.600-000, telefone (77) 34815088 / ramal 9165.
3.4.
A ficha de inscrição devidamente preenchida e os documentos solicitados podem ser
entregues por procuração entre os dias 15 de maio á 21 de maio de 2019, das 08h às 12h e 14h às
18h, exceto domingo e feriados. A procuração deverá vir acompanhada da cópia de identidade
do/a procurador/a outorgado/a com firma reconhecida junto ao cartório ou empresa pública de
reconhecido valor, do município em que o/a candidato/a reside;
3.5.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste Edital, com documentação
pendente ou irregular.

4.

4.1.

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Duas fotografias 3 x 4 cm, iguais e recentes;
b) Ficha de inscrição preenchida no: www.siae.uneb.br devidamente assinada;
c) Cópia da cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Xérox do título de eleitor seguido da comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral;
e) Cópia do diploma de Graduação, Certificado de Conclusão de Curso emitido por instituição de
ensino superior autorizada ou reconhecida pelo MEC ou declaração oficial da instituição de que
esteja concluindo a graduação antes do início das aulas;
f) Histórico Escolar de graduação;
g) Curriculum Lattes atualizado, comprovado com cópias dos certificados;
h) Anteprojeto de Pesquisa em acordo com uma das linhas de pesquisa constantes neste edital:

Linha 1
Linha 2
Linha 3

Gestão de Instituições Educacionais
Políticas Públicas e Gestão Educacional
Currículo da Educação Básica

40 vagas
40 vagas
40 vagas

4.2. Aos/Às optantes pelo sistema de reserva de vagas conforme aprovado pela Resolução CONSU
n.º 1.339/2018, para concorrer às vagas reservadas os/as candidatos/as negros/as e às sobrevagas
os/as candidatos/as indígenas; os/as candidatos/as quilombolas; os/as candidatos/as ciganos/as;
os/as candidatos/as com deficiência, com transtorno do espectro autista ou com altas habilidades e
os/as candidatos/as transexuais, travestis ou transgêneros devem preencher os seguintes requisitos:
a) Tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em
escola pública;
b) Tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário
mínimo nacional vigente no ato da matrícula;
c) Não possuam título de graduação, exceto para ingresso no processo seletivo de pós-graduação;
d) Sejam e declarem-se negro/a ou indígena ou quilombola ou cigano/a, conforme quadro de
autoclassificação étnico-racial constante da ficha de inscrição do respectivo processo seletivo,
aqueles/as que optarem pelas vagas reservadas aos/às candidatos/as negros/as ou pelas sobrevaga
destinadas aos/às candidatos/as indígenas, quilombolas e ciganos/as;
e) Sejam e declarem-se com deficiência ou transtorno do espectro autista ou altas habilidades,
conforme o quadro de autoclassificação (em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão – Lei
Federal n.º 13.146/2015), constante da ficha de inscrição do respectivo processo seletivo, aqueles/as
candidatos/as que optarem pelas sobrevagas destinadas aos/às candidatos/as com deficiência,
transtorno do espectro autista ou altas habilidades; e,
f) Sejam e declarem-se transexual ou travesti ou transgêneros, conforme quadro de
autoclassificação de identidade de gênero constante da ficha de inscrição do respectivo processo
seletivo, aqueles/as que optarem pelas sobrevagas destinadas aos/às candidatos/as transexuais,
travestis ou transgêneros.
4.3. Formulários para Candidatos com Necessidades Especiais (Anexo III) acompanhado de Laudo
Médico, se necessário.
4.4. A homologação das inscrições dependerá do atendimento às exigências desse Edital.
4.5. Em hipótese alguma serão homologadas inscrições com documentação incompleta.
4.6. Toda a documentação deverá ser entregue em 01 (uma) via impressa encadernada em espiral.

4.7. As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 22 de maio de 2019, no Colegiado de PósGraduação do Campus XVII e no endereço: http://www.uneb.br/bomjesusdalapa /dcht/.

5.

DAS TAXAS ACADÊMICAS

5.1 Inscrição: Gratuita
5.2 Gratuidade das mensalidades: O curso não terá custo para o/a discente;
5.3 É de responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, manutenção
dos custos orçamentários do curso, em razão da reserva de vagas garantida por meio do Convênio
n.º 07/2019.

6.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção dos/as candidatos/as será realizada entre os dias 15 de maio a 26 de junho de 2019, por
meio da análise do Curriculum Lattes e Histórico Escolar de graduação (de caráter classificatório),
entrevista (de caráter classificatório) e da avaliação do Anteprojeto de Pesquisa (de caráter
eliminatório e classificatório), desde que contemplem a proposta do Curso de Gestão e Políticas
Públicas para a Educação Básica dentro de uma das seguintes linhas de pesquisa:
Linha 1
Linha 2
Linha 3

Gestão de Instituições Educacionais
Políticas Públicas e Gestão Educacional
Currículo da Educação Básica

6.1. A nota de avaliação do Curriculum Lattes / Histórico Escolar de graduação será de 0 (zero) a
10,0 (dez), e atribuída, no caso do Curriculum Lattes, segundo os critérios de avaliação que seguem
no Barema constante ao Anexo I do presente edital.
6.2. A Proposta para o Anteprojeto de Pesquisa encontra-se no anexo II desse Edital.
a) Resultados esperados: As Propostas do Anteprojeto de Pesquisa estejam em conformidade às
normas e a linha de pesquisa escolhida pelo candidato. O Anteprojeto que não se adequar às normas
será considerado desclassificado.
b) A nota de avaliação da Proposta do Anteprojeto de Pesquisa será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
sendo que, o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) será automaticamente eliminado.

6.3. Os critérios adotados para a avaliação da entrevista de seleção serão os seguintes: atuar na área
ter atuado em projetos da área, disponibilidade para frequentar as aulas e para execução das
atividades propostas, além de apresentar conhecimentos técnicos na área. O/A candidato/a
explanará sobre seu anteprojeto, suas intencionalidades e interesse pelo curso e sua a trajetória
profissional/científica relacionando a sua proposta a uma das linhas de pesquisa estabelecida no
projeto do curso. A banca examinadora terá livre arbítrio para arguir o/a candidato/a, caso sinta
necessidade/dúvidas quanto ao anteprojeto e por fim atribuir uma nota ao desempenho do/a
candidato/a na defesa de seu anteprojeto.
6.4. Apenas os/as candidatos/as pré-selecionados/as mediante análise do Curriculum Lattes e
Histórico Escolar de graduação, Anteprojeto de Pesquisa, passarão em seguida para a entrevista.
6.5. A nota final do candidato se dará pela média do somatório das notas Curriculum Lattes e
Histórico Escolar de graduação, análise do Anteprojeto de Pesquisa e Entrevista, sendo reprovado o
candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete).
6.6. Em caso de empate na classificação final dos candidatos, a prioridade será para o (a)
candidato/a que tiver obtido maior pontuação no Anteprojeto de Pesquisa. Permanecendo o empate,
a prioridade será para o/a candidato/a com maior pontuação na Entrevista. Permanecendo o empate
a prioridade será para o/a candidato/a com maior pontuação na Análise do Curriculum Lattes /
Histórico Escolar de graduação.
6.7.

As datas para o processo de seleção:

a) A avaliação do Curriculum Lattes/ Histórico Escolar de graduação (28 e 29 de maio de 2019);
b) Análise do Anteprojeto de Pesquisa (04 e 05 de junho de 2019);
c) Entrevista (12 e 13 de junho de 2019).

7.

DO RESULTADO DA SELEÇÃO

7.1 O resultado da avaliação do Curriculum Lattes / Histórico Escolar de graduação será
divulgado no dia 30 de maio de 2019, por ordem de classificação, com o registro das notas no
Colegiado
de
Pós-Graduação
e
no
site
do
Campus
XVII
da
UNEB:
http://www.uneb.br/bomjesusdalapa /dcht/.
7.2 O resultado da avaliação da análise do Anteprojeto de Pesquisa será divulgado no dia 06 de
maio de 2019, por ordem de classificação, com o registro das notas no Colegiado de Pós-Graduação
e no site do Campus XVII da UNEB: http://www.uneb.br/bomjesusdalapa /dcht/.

7.3 O resultado da avaliação da Entrevista será divulgado no dia 14 de junho de 2019, por ordem
de classificação, com o registro das notas no Colegiado de Pós-Graduação e no site do Campus
XVII da UNEB: http://www.uneb.br/bomjesusdalapa/dcht/.
7.4 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 26 de junho de 2019, por ordem
de classificação, com o registro das notas no Colegiado de Pós-Graduação e no site do Campus
XVII da UNEB: http://www.uneb.br/bomjesusdalapa/dcht/. Os/As candidatos/as não classificados/as
poderão requerer sua nota e classificação final no mesmo local;
7.5 A partir da homologação das inscrições (conforme cronograma, item 7.6), o candidato terá
para cada etapa da seleção um prazo de 2 dias úteis para entrar com recurso até às 17h, obedecendo
a cada etapa do cronograma. Os requerimentos de recurso devem ser enviados exclusivamente para
o e-mail: posgpublicadcht17@uneb.br, após a divulgação dos resultados de cada etapa do processo
seletivo. Recursos interpostos extemporaneamente não serão julgados. O/A impetrante deve
escrever em assunto “Requerimento de Recurso” e informar no corpo da mensagem o nome
completo, o título do projeto de pesquisa, a linha de pesquisa indicada no ato de inscrição e a
justificativa do pleito. Os recursos serão julgados no âmbito do Colegiado de Pós-Graduação e os
resultados serão remetidos para o e-mail do requerente até às 18h, obedecendo a cada etapa do
cronograma.
7.6 Todas as etapas constantes neste edital obedecerão ao cronograma abaixo:
15 a 21 de maio
22/05/2019
23 e 24/05/2019
27/05/2019
28 e 29/05/2019

Inscrições
Homologação das inscrições
Interposição de recursos
Resultado do recurso
Avaliação do Curriculum Lattes/ Histórico

Escolar de graduação
30/05/2019
Resultado
30 e 31/05/2019 Interposição de recursos
03/06/2019
Resultado do recurso
04 e 05/06/2019 Avaliação do Anteprojeto de Pesquisa
06/06/2019
07 e 10/06/2019
11/06/2019
12 e 13/06 2019
14/06/2019
17 e 18/06/2019
19/06/2019
20/06/2019
21 e 25/06/2019
26/06/2019
27 a 28/06/2019

Resultado
Interposição de recursos
Resultado do recurso
Entrevista
Resultado
Interposição de recursos
Resultado do recurso
Homologação do resultado final
Interposição de recursos
Resultado final
Matrícula

11/07/2019

8.

Aula inicial

DA MATRÍCULA

O/A candidato/a selecionado/a deverá matricular-se pessoalmente ou por procuração simples (com
firma reconhecida em cartório ou em instituição pública de reconhecido valor) junto à Secretaria do
Curso, no período de 27 e 28 de junho de 2019.

9.

DO INÍCIO DO CURSO

O Curso terá início previsto para começar em 11 de julho de 2019. As aulas ocorrerão
semanalmente, às quintas feiras e sextas feiras no turno noturno e sábado nos turnos matutino e
vespertino, nas instalações do DCHT-UNEB, Campus XVII, localizado a Avenida Agenor
Magalhães S/N, Bairro Amaralina, Bom Jesus da Lapa-BA, telefone 77 34815008/Ramal 9165.

10. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

10.1 Haverá segunda chamada da seleção no caso do não preenchimento das vagas após o
período de matrícula;
10.2 O/A candidato/a poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, indicando com
precisão os pontos a serem examinados, mediante requerimento dirigido à presidência do Conselho
de Departamento local e protocolado na Secretaria do Departamento, no prazo de até 1 dia útil após
a homologação dos resultados finais;
10.3 O resultado dos recursos estará à disposição dos interessados no Departamento onde o
candidato prestou seleção em até 03 (três) dias uteis, após ingresso com o recurso;
10.4 Os/As candidatos/as não aprovados/as ou excedentes ao número de vagas terão 60 (sessenta)
dias para retirar sua documentação, após esse prazo, a mesma será inutilizada;
10.5 O Certificado de Conclusão ou declaração correspondente será aceito para matrícula no
Curso. Na falta do Certificado de Conclusão, será vedado ao discente o Certificado da
Especialização, caso esse não seja apresentado até o final do Curso;
10.6 Serão expedidos Certificados para os concluintes que tenham cumprido no mínimo 75%
(setenta e cinco) por cento de presença em todas as disciplinas do Curso e obtido média geral a
partir de 7,0 (sete);
10.7 Somente receberão os Certificados da Especialização os pós-graduandos que tenham
resolvido todas as pendências acadêmicas com a Coordenação do Curso;

10.8 Não serão permitidas inscrição e matrícula de candidatos/as que não concluíram a
graduação, salvo com a apresentação de declaração oficial da instituição de que estejam concluindo
a graduação antes do início das aulas.

11.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O/A candidato/a selecionado/a que não comparecer no prazo estipulado para efetivação da
matrícula perderá sua vaga e será procedida nova chamada, respeitando-se a ordem de classificação.
Não poderão concorrer a este Edital pessoas que tenham qualquer tipo de parentesco com a
Coordenação do Curso e/ou com a Comissão de Seleção. À Coordenação reserva-se o direito de
decidir sobre o adiamento/cancelamento da oferta do Curso sob sua responsabilidade, caso o
número de candidatos/as selecionados/as seja insuficiente para o preenchimento das vagas
disponíveis, podendo, com este fim, ser prorrogado o período de inscrição e replanejadas as demais
etapas.

12.

DOS CASOS OMISSOS

Os casos que não constam no presente Edital serão julgados pela Comissão do Curso de PósGraduação do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias/Campus XVII.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 03 de maio de 2019.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULUM LATTES/ HISTÓRICO ESCOLAR

ANEXO II
PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO

O anteprojeto deverá seguir o modelo abaixo:

Título do Anteprojeto:
Linha de Pesquisa:
Autor:

Bom Jesus da Lapa __/__/___

RESUMO
Apresentar resumo de até 150 palavras, descrevendo de forma concisa, clara e objetiva os pontos
relevantes do trabalho (objetivos método/metodologia). Incluir 03 (três) palavras-chave.

INTRODUÇÃO
Apresentar de forma clara o tema ou objeto de estudo, fornecendo uma breve justificativa,
descrevendo de forma evidente a problemática e a questão de pesquisa. (Máximo de 500 palavras).

OBJETIVOS

Apresentar de forma clara e concisa os objetivos propostos.

REVISÃO DE LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Informar sobre o estágio atual das pesquisas que envolvem o problema a ser estudado e os aspectos
que ainda não foram estudados ou de resultados que necessitam de complementação ou
confirmação (Máximo de 1000 palavras).

METODOLOGIA
Especificar a metodologia a ser adotada. Descrever o delineamento da pesquisa (bibliográfica,
experimental, estudo de caso, dentre outras). (Máximo de 500 palavras).

REFERÊNCIAS
Listar as referências citadas no texto, segundo as normas da ABNT.

ANEXO IIII

PROCESSO SELETIVO XXX/2019 para Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização
Lato Sensu, em Gestão e Políticas Públicas para Educação Básica pelo Departamento de Ciências
Humanas e Tecnologias (DCHT), no Campus XVII - Bom Jesus da Lapa.

FORMULÁRIO
PARA
CANDIDATOS
COM
NECESSIDADES
DECLARAÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ESPECIAIS

Eu,_____________________________________________________________, portador (a) do RG
__________________, CPF ___________________, candidato (a) a uma vaga no curso de PósGraduação em Nível de Especialização Lato Sensu, em Gestão e Políticas Públicas para Educação
Básica, da Universidade do Estado da Bahia, declaro ser portador (a) de necessidades especiais,
Código
Internacional
de
Doenças
(CID):
_______,
a
saber:
________________________________________________________________________________
_ ______________________________ e que, portanto, necessitarei de auxílio durante a etapa:
____
da
seleção,
conforme
discriminado:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Bom Jesus da Lapa, _____ de _______________

