EDITAL Nº 019/2018
Referente ao Aviso nº 027/2018, publicado no DOE de 17/02/2018
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, RESOLVE tornar público, para conhecimento dos interessados, que estarão
abertas as inscrições do Processo Seletivo para formação de CADASTRO DE RESERVA para as
funções de Tutor Presencial, Tutor Online, Coordenador de Tutoria e Coordenador Pedagógico, a fim
de atuar no Curso de Licenciatura em Música na modalidade de ensino a Distância, no âmbito da
Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD), conforme o abaixo discriminado:
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A realização do Processo Seletivo para formação de cadastro de reserva é de responsabilidade da
Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD), obedecendo às normas contidas neste Edital,
com base no Convênio firmado entre a UNEB, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) e o
Instituto de Ação Social pela Música (IASPM), em consonância com o que dispõem as Resoluções nº
1.241/2016 e nº 1.282/2017 do Conselho Universitário (CONSU), o Regimento Geral da UNEB e os
demais documentos oficiais publicados.
1.2 O referido Processo Seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva para as funções de
Tutor Presencial, Tutor Online, Coordenador de Tutoria e Coordenador Pedagógico a fim de atuar no
Curso de Licenciatura em Música na modalidade de Ensino a Distância, no âmbito da UNEAD,
durante o prazo de validade previsto no item “12” deste Edital.
1.3 Os candidatos selecionados por meio deste Instrumento, irão compor o cadastro de reserva da
UNEAD e, serão convocados para o exercício da função, obedecendo à ordem de classificação
publicada no resultado final do presente processo seletivo, de acordo com as necessidades da
Coordenação da UNEAD.
1.4 O Processo Seletivo em questão não gera qualquer vínculo com a UNEAD/UNEB, sendo ele de
caráter temporário.
2 DO CURSO DE GRADUAÇÃO
2.1 O Curso de Licenciatura em Música visa formar professores de Música para atuar em espaços
educativos multidisciplinares, com foco na prática coletiva de música e na Educação Básica, com o
título de Licenciado em música, com área de concentração em ensino coletivo.
3 DOS REQUISITOS
3.1 Para as funções de Tutor Presencial e Tutor Online
3.1.1 Ser licenciado ou bacharel em Música com experiência pedagógica em programas de ensino e
prática coletivos de música;
3.1.2 Ter formação mínima de Especialista, preferencialmente, nas áreas de educação ou de música.
3.1.3 Ter habilidade e conhecimentos para usar computadores em atividades educacionais através de
internet, correio eletrônico (e-mail), fórum de discussão e bate-papo (chat).
3.1.4 Ter experiência comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano no magistério básico ou superior ou 1
(um) ano de experiência pedagógica em programas de ensino e prática coletivos de música
(não sendo considerada experiência de estágio).
3.1.5 Dispor de 20 (vinte) horas semanais, com compensação de carga horária entres os dias e turnos
da semana para realização das atividades presenciais e a distância, sob supervisão da Coordenação de
Tutoria.
3.1.5.1 No caso específico do Tutor Presencial, as 20 (vinte) horas semanais serão cumpridas,
exclusivamente, nos dias da semana em que ocorrem os encontros presenciais do Curso, nas cidades
correspondentes aos Departamento da UNEB indicados no item “11.1”.

3.1.6
Ter
disponibilidade
para
participar
das
atividades
presencias: de formação
continuada, planejamento pedagógico e reuniões de coordenação.
3.2 Para as funções de Coordenador de Tutoria e Coordenador Pedagógico
3.2.1 Ser licenciado ou bacharel em Música com experiência pedagógica em programas de ensino e
prática coletivos de música.
3.2.2 Possuir Mestrado e/ou Doutorado em Educação ou Música.
3.2.3 Ter habilidade e conhecimentos para usar computadores em atividades educacionais através de
internet, correio eletrônico (e-mail), fórum de discussão e bate-papo (chat).
3.2.4 Ter experiência comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano no magistério superior ou 2 (dois) anos
de experiência pedagógica em programas de ensino e prática coletivos de música (não sendo
considerada experiência de estágio).
3.2.5 Dispor de 20 (vinte) horas semanais, com compensação de carga horária entres os dias e turnos
da semana para realização das atividades presenciais e a distância, sob supervisão da Coordenação do
Curso.
3.2.6
Ter
disponibilidade
para
participar
das
atividades
presencias: de formação
continuada, planejamento pedagógico e reunião de coordenação.
4 DO PERÍODO DE ATUAÇÃO
4.1 Os candidatos selecionados por este Edital, irão compor o cadastro de reserva da UNEAD/UNEB
e, serão convocados para o exercício da função, obedecendo à ordem de classificação publicada no
resultado final do presente processo seletivo, de acordo com as necessidades da Coordenação da
UNEAD.
4.2 O período de atuação será divulgado, no ato da convocação, de acordo com o cronograma do Curso
e o Calendário Acadêmico da UNEB.
4.3 Os candidatos, quando convocados, atuarão no município escolhido no ato da sua inscrição
(Caetité, Irecê, Salvador, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas).
4.4 O colaborador que não corresponder/atender às demandas de suas atribuições poderá ser
substituído a qualquer tempo pelo próximo candidato apto, seguindo invariavelmente a ordem de
classificação.
5 DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E CARGA HORÁRIA
5.1 Do Tutor Presencial
5.1.1 Participar das reuniões de planejamento e capacitação para o desenvolvimento de metodologia
na modalidade a distância e ensino coletivo de música.
5.1.2 Cumprir as 20 (vinte) horas semanais no local onde acontecerão os encontros presenciais
(Departamentos da UNEB), orientando e acompanhando as atividades desenvolvidas pelos
estudantes.
5.1.3 Desenvolver aulas presenciais de instrumentos musicais ou canto e conhecimentos teóricos e
práticos de música.
5.1.4 Elaborar plano de trabalho periódico conforme orientações do Coordenador de Tutoria.
5.1.5 Acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com a frequência definida pela
Coordenação de Tutoria, durante o desenvolvimento dos componentes curriculares, para atendimento
das demandas e dúvidas dos discentes no que diz respeito às atividades do Núcleo de Formação
Musical.
5.1.6 Elaborar relatório semestral sobre as atividades no âmbito de suas atribuições, para
encaminhamento à Coordenação do Curso.
5.1.7 Atender aos prazos determinados pela Coordenação do Curso para as atividades que lhe dizem
respeito.
5.1.8 O não atendimento aos itens anteriores implicará no descredenciamento do colaborador e
convocação imediata do próximo candidato classificado.

5.2 Do Tutor Online
5.2.1 Participar das reuniões de planejamento e capacitação para o desenvolvimento de metodologia
na modalidade a distância e ensino coletivo de música.
5.2.2 Acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), diariamente, para atendimento das
demandas e dúvidas dos discentes, realizando o acompanhamento dos fóruns e participação dos
estudantes nos mesmos, cumprindo a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.
5.2.3 Elaborar relatório semestral sobre as atividades no âmbito de suas atribuições, para
encaminhamento à Coordenação do Curso.
5.2.4 Atender aos prazos determinados pela Coordenação do Curso para as diversas atividades que
lhe dizem respeito.
5.2.5 O não atendimento aos itens anteriores implicará no descredenciamento do colaborador e
convocação imediata do próximo candidato aprovado.
5.3 Do Coordenador de Tutoria
5.3.1 Acompanhar a elaboração do Projeto de Trabalho a cada semestre, juntamente com o
Coordenador Pedagógico e os Tutores Presenciais e Online.
5.3.2 Orientar as atividades dos Tutores Presenciais e Online, garantindo a execução do Projeto do
Curso e do Projeto Semestral, cumprindo a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.
5.3.3 Monitorar o acesso dos Tutores Presenciais e Online ao AVA.
5.3.4 Acompanhar e avaliar o processo de interação dos Tutores Online nas atividades desenvolvidas
no AVA.
5.3.5 Elaborar Relatório Semestral sobre as atividades no âmbito de suas atribuições, para
encaminhamento à coordenação do curso.
5.3.6 Acessar o AVA, diariamente, para atendimento às demandas e dúvidas dos Tutores.
5.3.7 Participar das reuniões de planejamento e capacitação para o desenvolvimento de metodologia
na modalidade a distância e ensino coletivo de música.
5.3.8 Acompanhar, à distância, os encontros nos Departamentos, segundo o cronograma agendado
com o Coordenador Pedagógico e Tutores.
5.3.9 O não atendimento aos itens anteriores implicará no descredenciamento do colaborador e
convocação imediata do próximo candidato aprovado.
5.4 Do Coordenador Pedagógico
5.4.1 Coordenar a elaboração do plano de curso a cada semestre, juntamente com os professores
formadores, sob a supervisão da Coordenação Geral do Curso.
5.4.2 Coordenar e orientar as atividades dos professores formadores, garantindo a execução do
Projeto do Curso e do Projeto Semestral.
5.4.3 Orientar as atividades dos Professores Formadores, cumprindo a carga horária de 20 (vinte)
horas semanais.
5.4.4 Elaborar Relatório Semestral sobre as atividades no âmbito de suas atribuições, para
encaminhamento à Coordenação do Curso.
5.4.5 Acessar o AVA diariamente, para acompanhamento das atividades realizadas pelos professores.
5.4.6 Participar das reuniões de planejamento e capacitação para o desenvolvimento de metodologia
na modalidade a distância e ensino coletivo de música.
5.4.7 Coordenar e acompanhar o desenvolvimento das disciplinas.
5.4.8 Construir instrumento de avaliação pedagógica das disciplinas e do trabalho do Professor
Formador.
5.4.9 Elaborar o calendário de reoferta e acompanhar a sua execução.
5.4.10 Definir em conjunto com o Coordenador de Tutoria e a Coordenação Geral do Curso a
programação dos encontros presenciais da reoferta e dos componentes curriculares regulares.
5.4.11 O não atendimento aos itens anteriores implicará no descredenciamento do colaborador e
convocação imediata do próximo candidato aprovado.

6 DAS INSCRIÇÕES
6.1 Período: 27/02 a 04/03/2018
6.2 A inscrição será realizada até às 16 horas do dia 04/03/2018 (horário local), mediante
preenchimento de formulário eletrônico disponível no site http://www.selecao.uneb.br/musica2018, no
qual o candidato informará o endereço de seu currículo lattes.
6.3 Os interessados só poderão se candidatar a uma das funções constantes do item “5” deste Edital.
6.4 Os candidatos às funções de Tutor Presencial e Coordenador de Tutoria Local, no ato da inscrição,
deverão fazer a opção pelo município de atuação, conforme consta do item “11.1” deste Edital.
6.4.1 Os profissionais deverão residir, preferencialmente, nos municípios de atuação, não sendo
responsabilidade da UNEB as despesas com deslocamento.
6.5 Os candidatos às funções de Tutor Online, Coordenador de Tutoria e Coordenador Pedagógico,
terão como local de atuação a cidade de Salvador.
7 DA SELEÇÃO
7.1 O Processo Seletivo será realizado por Comissão específica, constituída pela UNEAD, por meio de
duas etapas, de caráter classificatório:
7.1.1 I Etapa - Análise do Currículo Lattes e do Memorial Acadêmico:
a) nesta Etapa serão analisados e avaliados os currículos lattes e os memoriais acadêmicos dos
candidatos, de acordo com os baremas de pontuação apresentados nos ANEXOS I e II deste Edital;
b) as informações contidas no Currículo Lattes do candidato serão analisadas e, futuramente,
quando do ato da convocação, o colaborador deverá apresentar originais e cópias dos documentos
comprobatórios. A não apresentação desses documentos implicará na desclassificação imediata do
candidato e a convocação do candidato aprovado com pontuação imediatamente inferior;
c) o Memorial Acadêmico deverá ser encaminhado para o e-mail: licenmusead@uneb.br, no
período de 04 a 06/03/2018, de acordo com as instruções contidas no ANEXO III deste Edital. Não
serão considerados os memoriais que forem enviados fora deste período;
d) a UNEAD publicará a lista com o resultado provisório da I Etapa, por ordem de classificação dos
candidatos, no site http://www.selecao.uneb.br/musica2018, até o dia 13/03/2018.
7.1.2 II Etapa - Entrevista:
a) serão convocados para realização da II Etapa os candidatos melhores classificados na I Etapa, até
o limite de 3 (três) vezes o número de vagas previstas, por função, de acordo com lista a ser
publicada no site http://www.selecao.uneb.br/musica2018, até o dia 21/03/2018;
b) nesta etapa os candidatos serão submetidos a uma entrevista, com o objetivo de avaliar sua
capacidade de comunicação e argumentação, conforme barema de pontuação disponível no
ANEXO IV deste Edital;
c) as Entrevistas serão realizadas em sala de videoconferência no Campus da UNEB na cidade para
a qual o candidato se inscreveu;
d) a II Etapa será realizada no período de 26 a 28/03/2018, de acordo com lista nominal a ser
publicada no site http://www.selecao.uneb.br/musica2018, onde constarão local e horário prédefinidos, não sujeitos a alterações a pedido de candidatos;
e) A UNEAD publicará a lista com o resultado provisório da II Etapa, por ordem de classificação
dos candidatos, no site http://www.selecao.uneb.br/musica2018, no dia 03/04/2018.
7.2 Serão selecionados, prioritariamente, candidatos pertencentes ao quadro dos servidores efetivos da
UNEB e funcionários do IASPM.
7.2.1 Em caso de não haver candidatos inscritos ou selecionados do quadro dos servidores efetivos da
UNEB e de funcionários do IASPM, se admitirá o ingresso dos demais candidatos que tenham
efetivado a inscrição neste Processo Seletivo.
7.3 Os candidatos aprovados para as funções descritas no item “5” serão classificados de acordo com a
pontuação obtida e convocados por ordem de classificação, quando houver necessidade da
Coordenação do Curso.

7.4 Avaliado o barema, serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem:
7.4.1 maior tempo de experiência em ensino coletivo (apenas para a função de Tutor Presencial);
7.4.2 maior tempo de experiência com EaD;
7.4.3 maior formação em EaD;
7.4.4 maior tempo de experiência docente no ensino superior;
7.4.5 maior titulação;
7.4.6 maior idade.
7.5 Os candidatos classificados irão compor o banco de cadastro de reserva da UNEAD, para
convocações futuras, de acordo com a necessidade da Instituição.
8 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1 A UNEAD divulgará a lista final dos candidatos classificados para compor o cadastro de reserva,
por função, no sítio http://www.selecao.uneb.br/musica2018, até o dia 09/04/2018.
9 DOS RECURSOS
9.1 Os candidatos poderão apresentar recurso até 48h, contadas a partir da publicação do resultado, no
sítio http://www.selecao.uneb.br/musica2018.
9.2 Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio disponibilizado na UNEAD.
9.3 Os recursos serão apresentados, presencialmente, junto à UNEAD, em formulário próprio acima
indicado, com os anexos comprobatórios atinentes quando cabíveis, no endereço: UNEAD - Rua
Silveira Martins, nº 2.555, Cabula, Salvador/BA, das 9h às 11h e das 14h às 16h.
9.4 Os resultados dos recursos serão divulgados no sítio http://www.selecao.uneb.br/musica2018 até
72h do prazo final para sua interposição.
9.5 Os prazos recursais em horas descritos neste Edital serão iniciados a partir do primeiro dia útil
subsequente à publicação do resultado ou interposição do recurso.
10 DA CONVOCAÇÃO
10.1 Os candidatos classificados constituirão o Banco de Cadastro de Reserva para provável futura
atuação junto à UNEAD, durante o prazo de validade deste Edital, estabelecido no item “12.5”.
10.2 A classificação do candidato para composição do cadastro de reserva de que trata este Edital não
assegura a sua convocação, apenas sua inclusão no banco de dados da UNEAD, para futuras eventuais
necessidades.
10.3 Quando convocado, o candidato apresentará originais, que serão devolvidas imediatamente, e
cópias para serem autenticadas pela UNEB e arquivadas junto à UNEAD, de todos os documentos
exigidos. A não apresentação desses documentos (originais e cópias) implicará na desclassificação
imediata do candidato e a convocação do candidato aprovado com pontuação imediatamente inferior.
10.4 O candidato, quando convocado, deverá comparecer à UNEAD, em data a ser divulgada junto
com a convocação, para:
10.4.1 preencher ficha de cadastro;
10.4.2 assinar termo de compromisso e termo de disponibilidade de carga horária para o desempenho
de suas funções;
10.4.3 Declarar não receber outra remuneração em forma de bolsa paga pela UNEB nos termos da Lei
nº11.473/09 no momento da contratação, resguardadas as exceções previstas em lei
10.4.4 Entregar cópias, a serem autenticadas pela UNEAD, do diploma de graduação e maior pósgraduação, RG, CPF, PIS, Título de Eleitor, comprovante de votação na última eleição, comprovante
de residência, declaração de regularidade do CPF e comprovante de vínculo com a UNEB
(contracheque atual, apenas para os candidatos servidores da referida Instituição).
10.5 O candidato que não cumprir as exigências do item anterior será automaticamente
desclassificado.

11 DO NÚMERO DE VAGAS
11.1 Serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para composição do cadastro de reserva, conforme
constante no quadro a seguir:
Nº VAGAS /
CADASTRO DE
RESERVA
Caetité
07
Irecê
07
Tutor Presencial*
Salvador
14
Senhor do Bonfim
07
Teixeira de Freitas
07
Tutor Online
Salvador
06
Coordenador de Tutoria
Salvador
01
Coordenador Pedagógico
Salvador
01
TOTAL
50
*Um Tutor para cada Naipe de instrumento por município, a saber: 1 para cordas friccionadas,
1 para cordas dedilhadas, 1 para madeiras, 1 para metais, 1 para teclados, 1 para percussão, 1
para voz, totalizando 7 (sete) Tutores por município/turma.
FUNÇÕES

MUNICÍPIO

12 DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 O não cumprimento de um ou mais tópicos do item “5” deste Edital implicará no desligamento do
Projeto e cancelamento do pagamento.
12.2 A constatação de qualquer irregularidade na documentação implicará a desclassificação do
candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
12.3 Em caso de desclassificação do colaborador, será convocado o próximo candidato da sequência de
classificação.
12.4 A classificação dentro do número de vagas ofertado para composição de cadastro de reserva não
assegura ao candidato o direito automático de assunção da função, mas apenas a expectativa de ser
integrado ao Projeto.
12.5 Este Edital tem vigência de 24 (vinte e quatro) meses renováveis por igual período.
12.6 Os casos não contemplados neste Edital serão deliberados pela Comissão de Seleção instituída pela
UNEAD.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 16 de fevereiro de 2018.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
BAREMA DE ANÁLISE CURRICULAR
ITEM

PONTUAÇÃO

Doutorado*

Completo na área - 12 pontos

Mestrado*

Completo na área - 8 pontos

Especialização*
Tempo de atuação no Magistério
Superior e em programas de ensino e
prática coletivos de música**
Tempo de atuação no Magistério da
Educação Básica**
Formação em EAD: especialização
e/ou capacitação (acima de 100h)
Formação em EAD: extensão (até
100h)
Docência em EAD (graduação ou pósgraduação)
Coordenação em EAD (extensão,
graduação pós-graduação)
Tutoria em EAD (extensão, graduação
e/ou pós-graduação)
Vínculo docente efetivo na UNEB
Vínculo docente temporário (visitante
ou substituto) na UNEB
Vínculo efetivo de servidor técnicoadministrativo da UNEB
Livro completo publicado***
Organização de livro***
Capítulo de livrox
Artigo científico em revista indexadax

Completa na área - 5 pontos

Em desenvolvimento na área ou
completo em área afim - 8 pontos
Em desenvolvimento na área ou
completo em área afim - 4 pontos
Completa em área afim - 2,5 pontos

2 pontos por ano

Máximo de 10 pontos

1 ponto por ano

Máximo de 10 pontos

2 ponto por curso

Máximo de 10 pontos

1 ponto por curso

Máximo de 10 pontos

2 pontos por disciplina

Máximo de 10 pontos

1 ponto por curso/projeto

Máximo de 10 pontos

1 ponto por semestre letivo

Máximo de 5 pontos

5 pontos

5 pontos

3 pontos

3 pontos

2 pontos

2 pontos

2 pontos por publicação
1 ponto por publicação
1 ponto por publicação
1 ponto por publicação

Máximo de 10 pontos
Máximo de 10 pontos
Máximo de 5 pontos
Máximo de 5 pontos

* Será considerada apenas a maior titulação.
** Não será computada a atuação concomitante.
*** Não cumulativo: a produção será pontuada uma só vez.
˟ Não cumulativo para a mesma produção.

ANEXO II
BAREMA DE ANÁLISE DO MEMORIAL ACADÊMICO
ITEM
Relação com a função pleiteada
Adequação ao tema do memorial acadêmico
Coerência de sentido, de construção global
Coesão - conexão entre os elementos
Capacidade de argumentação
Linguagem e seu padrão culto
Normas da ABNT

PONTUAÇÃO
Máximo de 10 pontos
Máximo de 10 pontos
Máximo de 5 pontos
Máximo de 5 pontos
Máximo de 5 pontos
Máximo de 5 pontos
Máximo de 5 pontos

ANEXO III
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DO MEMORIAL ACADÊMICO
1. O Memorial Acadêmico tem como objetivo identificar a relação do candidato com a Proposta
Pedagógica e Metodológica do Curso.
2. Deve relatar experiências e estudos do candidato no que diz respeito à Transdisciplinaridade, ao
Ensino Coletivo de Música e ao Ensino à Distância, bases teórico-metodológicas do Projeto
Pedagógico.
3. Deve conter um mínimo de 1000 (mil) e o máximo de 1500 (mil e quinhentas) palavras. O
Memorial Acadêmico com menos de 1000 e mais de 1500 palavras não será avaliado.
4. Deve ser digitalizado em fonte Arial 12, espaço 1,5, justificado.
5. O título do arquivo deve ser Memorial Acadêmico, em negrito e centralizado.
6. Não deve constar identificação nominal. Dois espaços abaixo do título, centralizado, inserir
apenas o número de inscrição. A identificação nominal do candidato no arquivo enviado,
desclassifica-o automaticamente.
7. Deve ser enviado, em formato “pdf” ao e-mail: licenmusead@uneb.br e o assunto do e-mail
deve ser: Memorial Acadêmico.
8. O prazo de envio, de acordo com o Cronograma constante do ANEXO IV deste Edital, é 04 a
06/03/2018. Não sendo considerados os Memoriais recebidos após às 23h e 59min do dia
06/03/2018.
9. A UNEAD/UNEB não se responsabiliza por quaisquer problemas que impeçam a visualização
do arquivo postado pelo candidato.
10. O Memorial Acadêmico será avaliado por Banca Específica, considerando os critérios
estabelecidos no Barema, constante do ANEXO II deste Edital.

ANEXO IV
BAREMA DA DEFESA DO MEMORIAL ACADÊMICO
ITEM
Relação com a função pleiteada
Adequação ao tema do Memorial Acadêmico
Capacidade de argumentação e comunicação

PONTUAÇÃO
Máximo de 10 pontos
Máximo de 10 pontos
Máximo de 20 pontos

ANEXO V
CRONOGRAMA
ATIVIDADES

Inscrições Online
Envio do Memorial Acadêmico
pelo candidato
Análise do Currículo Lattes e
Avaliação do Memorial
Acadêmico (I Etapa)
Publicação do resultado
provisório da I Etapa
Interposição de Recurso: I Etapa
Resultado dos recursos
interpostos (I Etapa)
Publicação da lista de
convocação para II Etapa
Realização das Entrevistas/
Defesa do Memorial Acadêmico
(II Etapa)
Publicação do resultado
provisório da II Etapa
Interposição de Recurso: II
Etapa
Resultado dos recursos
interpostos
Publicação do Resultado Final

DATAS
27/02 até às 16 horas
de 04/03/2018
04 a 06/03/2018
(até às 23h59min)

OBSERVAÇÕES

http://www.selecao.uneb.br/musica2018
E-mail: licenmusead@uneb.br

07 a 10/03/2018

Comissão de Avaliação constituída pela
UNEAD

Até 13/03/2018

http://www.selecao.uneb.br/musica2018

14 e 15/03/2018

Sede da UNEAD, das 9h às 11h e das 14h
às 16h.

20/03/2018

http://www.selecao.uneb.br/musica2018

Até 21/03/2018

http://www.selecao.uneb.br/musica2018

26 a 28/03/2018

Sala de videoconferência no Campus da
UNEB na cidade para a qual o candidato
se inscreveu

03/04/2018

http://www.selecao.uneb.br/musica2018

04 e 05/04/2018

Sede da UNEAD, das 9h às 11h e das 14h
às 16h.

Até 09/04/2018

http://www.selecao.uneb.br/musica2018
http://www.selecao.uneb.br/musica2018

