EDITAL Nº 051/2017
Referente ao Aviso Nº 079/2017, publicado no D.O.E. de 05/05/2017

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 contratação de colaboradores nas funções de
Coordenador Pedagógico, Professor e Web Designer, a fim de atuar no Curso de Formação para
Coordenador de Colegiado de Curso de Graduação, na modalidade a distância, em consonância com o
que dispõem as leis estaduais nº 9.433/2005 e nº 11.473/2009, o Regimento Geral da UNEB e as
Resoluções CONSU nº 1.006/2013 e 1.051/2014, conforme o abaixo discriminado:
1

DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADOR DE COLEGIADO DE CURSO DE
GRADUAÇÃO

1.1 Trata-se de um curso de extensão autoinstrucional, na modalidade a distância, com carga horária
total de 90 (noventa) horas, distribuídas em dois módulos de 45 (quarenta e cinco) horas, cada, que
será ofertado pela Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD) em parceria com a PróReitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) para servidores técnico-administrativos e docentes
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
1.2 A oferta será divida em duas fases assim descritas:
1.2.1 Oferta piloto em 2017.2: restrita a coordenadores de colegiado de curso de graduação eleitos no
pleito realizado no semestre em curso e servidores técnico-administrativos vinculados aos
colegiados de curso de graduação, conforme lista disponibilizada pela PROGRAD.
1.2.2 Oferta regular a partir de 2018.1: aberta a todos os servidores técnico-administrativos e
docentes da UNEB, mediante autoinscrição na plataforma do curso.
2

DOS REQUISITOS

2.1 Para as funções de coordenador pedagógico e professor:
2.1.1 Possuir, no mínimo, 2 (dois) anos na gestão de colegiado de curso de graduação da UNEB;
2.1.2 Ser professor do quadro efetivo da UNEB;
2.1.3 Possuir experiência comprovada de docência em EAD, em pelo menos uma disciplina em
cursos de graduação ou pós-graduação na modalidade a distância em Instituições de Ensino
Superior;
2.1.4 Ter disponibilidade para atividade presencial na UNEAD ao menos 4h por semana durante a
execução do projeto;
2.1.5 Ceder à UNEB a propriedade material de todo o material produzido especificamente para o
curso na forma estabelecida pelo termo de cessão de direitos a ser assinado pelo
professor/coordenador pedagógico.
2.2 Para a função de web designer
2.2.1 Ser professor ou servidor técnico-administrativo do quadro efetivo da UNEB ou ainda
profissional sem vínculo empregatício com a UNEB que comprove experiência de ao menos
um ano como web designer.
2.2.2 Ter disponibilidade para atividade presencial na UNEAD ao menos 2h por semana durante a
execução do projeto
2.2.3 Ceder à UNEB a propriedade material de todo o material produzido especificamente para o
curso na forma estabelecida pelo termo de cessão de direitos a ser assinado profissional.

3

DO PERÍODO DE ATUAÇÃO

3.1 O Coordenador Pedagógico e os professores selecionados por este Edital atuarão durante o período
de concepção, elaboração e desenvolvimento do curso, de acordo com o cronograma a ser
estabelecido pela UNEAD, incluindo o período de revisão do curso a partir da avaliação resultante
da oferta piloto em 2017.2, conforme cronograma disponibilizado pela UNEAD no momento da
assinatura do termo de compromisso;
3.2 O web designer atuará no período de elaboração do curso, conforme cronograma disponibilizado
pela UNEAD no momento da assinatura do termo de compromisso.
4

DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E CARGA HORÁRIA

4.1 Do Coordenador Pedagógico
4.1.1 Elaborar o modelo pedagógico do curso de acordo com as orientações da Coordenação de
Extensão da UNEAD, bem como o instrumento para avaliação do curso;
4.1.2 Orientar e supervisionar a produção de material didático do curso;
4.1.3 Orientar e supervisionar a montagem do ambiente virtual;
4.1.4 Acompanhar a oferta da turma piloto, garantindo a resposta a eventuais questionamentos de
natureza pedagógica;
4.1.5 Orientar e supervisionar a revisão do curso após a oferta da turma piloto;
4.1.6 Disponibilizar 20h semanais para o projeto, ao longo de seu desenvolvimento, sendo ao menos
4h presenciais e 16h a distância.
4.2 Do Professor
4.2.1 Elaborar programa e plano de ensino para o curso com base na ementa disponibilizada pela
PROGRAD e o modelo pedagógico apresentado pela UNEAD/Coordenação do Curso;
4.2.2 Conceber as atividades do curso;
4.2.3 Selecionar os textos de sua autoria ou autoria de terceiros para utilização no Curso,
resguardados os direitos legais sobre a propriedade material e intelectual.
4.2.4 Produzir com equipamento próprio material didático autoral (texto escrito, áudio, vídeo) para o
Curso conforme especificações constantes do termo de compromisso;
4.2.5 Montar a sala da disciplina no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
4.2.6 Realizar a revisão do respectivo módulo de 45h após a oferta piloto do curso;
4.2.7 Disponibilizar 20h semanais para o projeto, ao longo de seu desenvolvimento, sendo ao menos
4h presenciais e 16h a distância;
4.2.8 Atender aos prazos determinados pela UNEAD para elaboração do programa e do plano de
ensino do curso, concepção e elaboração do material didático e das atividades do curso, bem
como montagem da sala virtual de aprendizagem e revisão do módulo. O não atendimento
deste item implica no descredenciamento do professor e convocação imediata do próximo
candidato aprovado.
4.3 Do Web Designer
4.3.1 Concepção da identidade visual do ambiente virtual e materiais conexos;
4.3.2 Customização do ambiente virtual;
4.3.3 Formatação de layout de formulários on line;
4.3.4 Atender aos prazos determinados pela UNEAD para elaboração do material e montagem do
ambiente, bem como outros ajustes necessários à operacionalidade do Curso. O não
atendimento deste item implica no descredenciamento do profissional e convocação imediata
do próximo candidato aprovado.
4.3.5 Desenvolver layouts, banners, projetos, scripts para melhoramento da estrutura dos sítios, do
ambiente virtual de aprendizagem e dos seus respectivos cursos;
4.3.6 Desenvolver sites e aplicativos usando PHP, Javascript, CSS, HTML5 e outras linguagens;

4.3.7 Desenvolver recursos e plug-ins para o ambiente virtual de aprendizagem utilizado pela
instituição (moodle);
4.3.8 Disponibilizar 20h semanais para o projeto, ao longo de seu desenvolvimento, sendo ao menos
4h presenciais e 16h a distância.
5

DAS INSCRIÇÕES

5.1 Período: 15 a 19/05/2017.
5.2 A inscrição será feita até às 16 horas do dia 19/05/2017, horário local, mediante preenchimento de
formulário eletrônico, por meio do link: http://www.uneb.br/prograd/editais-e-chamadas/.

6

DA SELEÇÃO

6.1 O processo de seleção será realizado por Comissão específica, constituída pela
PROGRAD/UNEAD, mediante análise curricular, conforme barema apresentado no Anexo I, II e
III deste Edital.
6.2 Os candidatos aprovados para as funções descritas no item 4 serão classificados de acordo com a
pontuação e convocados por ordem de classificação, conforme necessidade da
PROGRAD/UNEAD.
6.3
Como critérios de desempate após análise do barema serão considerados, na seguinte ordem:
6.3.1 produção de material didático para EAD;
6.3.2 experiência com EaD;
6.3.3 formação em EaD;
6.3.4 tempo de experiência na Coordenação e Colegiado de Curso de Graduação na UNEB;
6.3.5 experiência docente no ensino superior;
6.3.6 titulação;
6.3.7 idade.
6.4 Os aprovados e convocados deverão apresentar uma cópia dos documentos comprobatórios, em
data a ser divulgada no ato da publicação do resultado;
6.5 O processo de seleção ocorrerá no período de 22 a 26/05/2017.
7

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 A UNEAD divulgará a lista dos candidatos
www.campusvirtual.uneb.br a partir do dia 29/05/2017.
8

selecionados

por

função,

no

sítio

DOS RECUROS

8.1 Os candidatos poderão apresentar recurso até 48h, contadas a partir da publicação do resultado no
www.campusvirtual.uneb.br.
8.2 Os recursos deverão apresentados em formulário próprio disponibilizado na UNEAD.
8.3 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, n. 2.555, Cabula, Salvador/BA.
8.4 Os resultados dos recursos serão divulgados no www.campusvirtual.uneb.br até 72h do prazo final
para sua interposição.
8.5 Os prazos em horas descritos no item 8 deste Edital, serão iniciados a partir do primeiro dia útil
subsequente a publicação do resultado ou interposição do recurso.

9

DA CONVOCAÇÃO

9.1 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 implicará a desclassificação imediata do candidato
e a convocação do candidato aprovado com pontuação imediatamente inferior.
9.2 O candidato aprovado deverá comparecer à UNEAD, em data a ser divulgada junto com o
resultado final, para:
9.2.1 preencher ficha de cadastro;
9.2.2 assinar o termo de compromisso e o termo de disponibilidade de carga horária para o
desempenho de suas funções;
9.2.3 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 não acúmulo de bolsas;
9.2.4 exclusivamente para os servidores públicos efetivos ou temporários da UNEB, entregar
declaração do chefe imediato da unidade acadêmica de lotação, informando ter ciência do
ingresso no corpo docente de curso de extensão a distância da UNEB como bolsista e atestando
a compatibilidade da função com sua carga horária funcional em sua unidade de lotação e sem
prejuízo de suas obrigações funcionais.
9.3 O candidato que não cumprir as exigências do item anterior será automaticamente desclassificado.
9.4 A remuneração por esta atividade será realizada da seguinte forma:
9.4.1 Uma bolsa-auxílio de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) para cada etapa de trabalho docente
totalizando R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais): (etapa 1: elaboração do programa da
disciplina e do plano de curso; etapa 2: elaboração do material didático autoral (textos, áudio,
vídeo e atividades do curso); etapa 3: seleção do material de autoria de terceiros a ser utilizado
no curso; etapa 4: montagem do ambiente virtual do curso; etapa 5: revisão do curso após a
oferta piloto;
9.4.2 Uma bolsa-auxílio de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) para cada etapa de trabalho de
coordenação do curso totalizando R$9.100,00 (nove mil e cem reais): etapa 1: elaboração do
modelo pedagógico do curso; etapa 2: supervisão e orientação da elaboração do material
didático autoral (textos, áudio, vídeo e atividades do curso); etapa 3: supervisão e orientação da
seleção do material de autoria de terceiros a ser utilizado no curso; etapa 4: orientação e
supervisão da montagem do ambiente virtual do curso; etapa 5: acompanhamento da oferta
piloto do curso; etapa 6: orientação e supervisão da revisão do curso após a oferta piloto; etapa
7: Relatório final do projeto
9.4.3 Uma parcela para web designer R$1.300,00 (mil e trezentos reais) por cada etapa de trabalho
totalizando R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais): etapa 1: concepção da identidade visual;
etapa 2: customização do ambiente; etapa 3: formatação de layout de formulários online; etapa
4: revisão dos formulários e ambiente virtual após a oferta piloto.
9.4.4 Em caso de não ser identificada necessidade de revisão do curso a partir dos resultados da etapa
piloto, conforme avaliação dos cursistas e juízo discricionário da coordenação de extensão da
UNEAD e da PROGRAD, a etapa de revisão do curso será dispensada com o consequente
cancelamento à remuneração correspondente dos profissionais em questão;
9.4.5 É facultado à Coordenação de Extensão da UNEAD decidir sobre a necessidade de revisão do
curso e a correspondente participação dos profissionais envolvidos, resguardados os direitos de à
remuneração estabelecidos neste instrumetos.
9.5 O cadidato aprovado para mais de uma função no âmbito deste Edital deverá optar pela função de
sua preferência no ato da convocação.
9.6 O candidato aprovado para as funções de Coordenador Peedagógico e Professor não poderá estar no
exercício da coordenação de Colegiado de Curso de Graduação da UNEB.
9.7 O candidato não poderá acumular mais de uma bolsa de acordo com a Lei Estadual nº 11.473 de 14
de maio de 2009.

9.8 Os pagamentos a que farão jus os profissionais selecionados neste Edital ficará condicionado ao
cumprimento das atribuições especificadas no cronograma e nos regulamentos do Curso, sendo a
última parcela remuneratória liberada apenas depois de atestado o cumprimento de todas as etapas
anteriores.
10 DO NÚMERO DE VAGAS
10.1

Serão ofertadas 03 (três) vagas de vagas, conforme quadro abaixo:
FUNÇÕES
Coordenador Pedagógico
Professor
Web Designer

VAGAS
01
01
01

11 DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

O não cumprimento de um ou mais tópicos do item 4 deste Edital, DAS FUNÇÕES,
ATRIBUIÇÕES E CARGA HORÁRIA, implicará no cancelamento do pagamento.
A constatação de qualquer irregularidade na documentação implicará a desclassificação do
candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
Em caso de desclassificação do colaborador, será convocado o próximo candidato da sequência
de classificação.
A aprovação e classificação dentro do número de vagas ofertado não assegura ao candidato o
direito automático de assunção da função, mas apenas a expectativa de ser integrado ao projeto.
Os casos não contemplados neste Edital serão deliberados pela Comissão de Seleção instituída
ato conjunto da UNEAD e PROGRAD.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 04 de maio de 2017.
José Bites de Carvalho
Reitor

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)
UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (UNEAD)
ANEXO I
BAREMA DE ANÁLISE CURRICULAR
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Doutorado*
Mestrado*
Especialização*
Tempo de atuação no Magistério
Superior**
Formação em EAD: Pós-graduação lato
ou stricto sensu
Formação em EAD: Extensão
Coordenação/Supervisão de Cursos
EAD
Docência em EAD (Graduação ou Pósgraduação) na UNEB
Docência em EAD (graduação e/ou pósgraduação) em outra IES
Tutoria em EAD (Extensão, Graduação
e/ou Pós-Graduação)
Monitoria de curso de extensão EAD

Completo na área de
Educação - 15 pontos
Completo na área de
Educação - 10 pontos
Completo na área de
Educação - 05 pontos

Em desenvolvimento na área ou
completo em outra área - 10 pontos
Em desenvolvimento na área ou
completo em outra área - 05 pontos
Completa em outra área - 2,5
pontos

02 pontos por ano

Máximo de 08 pontos

02 pontos por curso
01 pontos por curso
02 pontos por curso
02 pontos por disciplina
01 ponto por disciplina
01 ponto por semestre
letivo
01 ponto por projeto de
extensão

Coordenação de colegiado de curso de
01 ponto por ano
graduação da UNEB x
Gestão Acadêmica na Administração
0,5 pontos por ano
Central ou Setorial da UNEB
Livro completo publicado***
2 pontos por publicação
Organização de livro***
01 ponto por publicação
Capítulo de livroxx
01 ponto por publicação
xx
Artigo científico em revista indexada
01 ponto por publicação
Material didático para EAD
02 pontos por material
* Será considerada apenas a maior titulação.
** Não será computada a atuação concomitante.
*** Não cumulativo: a produção será pontuada uma só vez.
x
Excluído o tempo computado para o cumprimento do item 2.1.1;
xx
Não cumulativo para a mesma produção.

Máximo de 08 pontos
Máximo de 08 pontos
Máximo de 08 pontos
Máximo de 08 pontos
Máximo de 08 pontos
Máximo de 05 pontos
Máximo de 04 pontos
Máximo 04 pontos
Máximo de 04 pontos
Máximo de 06 pontos
Máximo de 04 pontos
Máximo de 04 pontos
Máximo de 04 pontos
Máximo de 10 pontos

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)
UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (UNEAD)

ANEXO II
BAREMA DE ANÁLISE CURRICULAR
PROFESOR
Doutorado*
Mestrado*
Especialização*
Tempo de atuação no Magistério Superior**
Formação em EAD: Pós-graduação lato ou
stricto sensu
Formação em EAD: Extensão
Docência em EAD (Graduação ou Pósgraduação) na UNEB
Docência em EAD (graduação e/ou pósgraduação) em outra IES
Tutoria em EAD (Extensão, Graduação e/ou
Pós-Graduação)
Monitoria de curso de extensão EAD
Coordenação de Colegiado de Curso de
graduação da UNEB x
Gestão Acadêmica na Administração Central ou
Setorial da UNEB

Completo - 15 pontos
Completo - 10 pontos
Completo - 05 pontos
02 pontos por ano
02 pontos por curso
01 ponto por curso
02 pontos por disciplina
01 ponto por disciplina

Máximo de 08 pontos
Máximo de 08 pontos
Máximo de 08 pontos
Máximo de 08 pontos
Máximo de 08 pontos

01 ponto por semestre letivo

Máximo de 05 pontos

01 ponto por projeto de extensão

Máximo de 04 pontos

01 ponto por ano

Máximo 04 pontos

0,5 pontos por ano

Máximo de 04 pontos

Livro completo publicado***

2 pontos por publicação

Máximo de 06 pontos

Organização de livro***

01 ponto por publicação

Máximo de 04 pontos

Capítulo de livroxx
01 ponto por publicação
xx
Artigo científico em revista indexada
01 ponto por publicação
Material didático para EAD
02 pontos por material
* Será considerada apenas a maior titulação.
** Não será computada a atuação concomitante.
*** Não cumulativo: a produção será pontuada uma só vez.
x
Excluído o tempo computado para o cumprimento do item 2.1.1;
xx
Não cumulativo para a mesma produção.

Máximo de 04 pontos
Máximo de 04 pontos
Máximo de 10 pontos

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)
UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (UNEAD)

ANEXO III
BAREMA DE ANÁLISE CURRICULAR
WEB DESINGNER
Formação em nível superior – O graduado acumulará a
pontuação do graduando
Graduando – a partir do 3º semestre
Docente ou servidor técnico do quadro efetivo da UNEB
Experiência na área – mínimo de 03 meses
Curso de Extensão na Área de Tecnologia do Plano
Anual de Capacitação Continuada (PACC)
Curso de desenvolvimento de sites e aplicativos PHP,
Javascript, CSS, HTML5 e outras linguagens web
Curso de criação de layouts, banners, projetos, scripts
para melhoramento de estrutura de sites, do ambiente
virtual de aprendizagem e dos seus respectivos cursos
Curso de desenvolvimento de recursos e plug-ins para o
ambiente virtual de aprendizagem utilizado pela
instituição (moodle)
Outros Cursos de Extensão na Área de Tecnologia
TOTAL

1,0 ponto

Máximo de 1,0 ponto

0,5 ponto
0,5 ponto
1,0 ponto

Máximo de 0,5 ponto
0,5 ponto
Máximo de 1,0 ponto

0,5 ponto

Máximo de 1,0 ponto

1,0 ponto para
cada 15h

Máximo de 2,0 pontos

1,0 ponto para
cada 15h

Máximo de 2,0 pontos

0,5 ponto para
cada 15h

Máximo de 1,0 ponto

0,5 ponto para
cada 15h

Máximo de 1,0 pontos
10,0

