PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL SEC / SUDEPE Nº 009/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
O Secretário da Educação do Estado da Bahia no uso de suas atribuições legais e mediante
as condições estipuladas no Edital 008/2014 e disponibilizado nos sites
www.selecao.uneb.br/indigena2014 e www.educacao.ba.gov.br CONVOCA os candidatos
cujas inscrições foram deferidas para realização das Provas do Processo Seletivo
Simplificado/ REDA INDÍGENA.
1. Das Provas
1.1 As Provas Objetivas para os candidatos inscritos para a função de Professor
Indígena serão aplicadas no dia 08 de junho (domingo), no turno matutino, nos Locais
determinados
no
Cartão
Informativo
disponibilizado
no
site
www.selecao.uneb.br/indigena2014 a partir do dia 04 de junho de 2014.
08h20min: Abertura dos Portões
08h50min: Fechamento dos Portões
Início das Provas: 09 horas
Duração da Prova: 04 horas
1.2 As Provas serão aplicadas, de acordo o quadro de distribuição de questões para os
candidatos para a função de Professor Indígena, ofertados, constante no Edital.
Cargo

Prova Objetiva

Conhecimentos Gerais
Linguagem

Número
de
Questões

Total de
Questões

Duração

10

Matemática
Professor
Indígena

Sociedade
e
Natureza
Conhecimentos
Específicos

05
05

40

4h

20

2. Do Cartão Informativo
2.1 O Cartão Informativo do Candidato contém os seguintes dados: nome do
Estabelecimento, endereço onde serão realizadas as provas, sala, dados cadastrais e opção
de função apresentados pelo candidato no ato da inscrição, bem como, horários
determinados para a aplicação das provas.
2.2 Para consultar o Cartão Informativo o candidato deverá acessar no site
www.selecao.uneb.br/indigena2014 o campo Consulta ao Local de Prova, utilizando o
número de inscrição e o CPF, a partir do dia 04/06/2014.
2.3 O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá somente a última inscrição
validada, sendo as demais canceladas, conforme item 4.6.1, do Capítulo 4, do Edital.
2.4 Não será permitido ao candidato realizar as Provas fora do local e horário
determinado no Cartão Informativo do Candidato.
2.5 Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer
anotações.
2.6 Motivará a exclusão do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste
Edital ou a outras relativas ao Processo Seletivo Simplificado, aos comunicados, às
Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes das provas, bem como o tratamento
indevido, agressivo ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação da prova.

2.7 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente
descobertas, à observação dos fiscais de sala, durante a realização da prova.
2.8 Será permitida a utilização de adornos da cultura e tradição indígena em respeito ao
seu significado e valor cultural, desde que o candidato permita a revista, inclusive com
detector de metal, durante a sua permanência no local de realização da prova.
2.9 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter
desligado qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, relógios
digitais, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros
equipamentos similares) que estejam sob sua posse, bem como protetores auriculares,
desligando todos os sinais de alarme ainda que estejam nos modos de vibração, avião e
silencioso.
2.10 Não haverá em hipótese alguma segunda chamada, seja qual for o motivo alegado
para justificar a ausência do candidato.
O Centro de Processos Seletivos (CPS) da UNEB, não se responsabilizará pela guarda de
quaisquer objetos pertencentes aos candidatos.
Outras informações, se necessárias, poderão ser prestadas até as 12 horas do dia 07 de
junho pelo CPS, no 0800-071-3000.
Salvador, 02 de junho de 2014
OSVALDO BARRETO FILHO
Secretário da Educação

