CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022
Referente ao Aviso Nº 096/2022, publicado no D.O.E. de 1º/07/2022.
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DOS COMPONENTES DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E CONTEMPORANEIDADE (CEPEMAC).
A REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de
suas atribuições legais, regimentais e tendo como base o Regulamento do Centro de
Pesquisa e Extensão em Educação Matemática e Contemporaneidade (CEPEMAC),
aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU), por meio da Resolução nº 1.455/2020,
Publicada no D.O.E. de 30.12.2020, p. 15, torna público, para conhecimento dos (as)
interessados (as), a abertura das inscrições para a Seleção de docentes, representante
discente e técnicos da área do conhecimento de Educação Matemática e áreas afins, para
compor o Conselho Deliberativo do CEPEMAC.
I – Da estrutura do CEPEMAC
O Centro de Pesquisa e Extensão em Educação Matemática e Contemporaneidade
(CEPEMAC), é um órgão suplementar, de natureza interdisciplinar, vinculado ao
Departamento de Educação/Campus VIII – Paulo Afonso. Conforme regimento
apresentado na da Resolução nº 1.455/2020, é constituído do (a) coordenador (a), dos
(as) professores (as) pesquisadores(as) servidores docentes, e técnicos da UNEB, dos
grupos de pesquisas vinculados ao Centro, e um representante discente.
II – Do Conselho deliberativo do CEPEMAC
O Conselho deliberativo do CEPEMAC tem como objetivos conforme, Resolução nº
1.455/2020:
I. Apoiar e desenvolver a pesquisa e a extensão nos cursos de graduação e Programas de
Pós-Graduação da UNEB, em áreas específicas e afins;
II. Fomentar a prestação de serviços especializados baseados na aplicação na prática
social do conhecimento científico tecnológico gerado na UNEB, implementando
mecanismos de incentivo à pesquisa e a extensão;
III. Atrair pesquisadores-doutores da área do Centro;
IV. Apoiar projetos de iniciação científica de estudantes da graduação;
V. Contribuir para a formação continuada dos docentes da UNEB e de Instituições
acadêmico-científicas da Bahia e do Brasil.
VI. Organizar conferências, debates e seminários para pesquisadores da área e/ou
comunidade acadêmica;
VII. Criar, manter e administrar cursos de formação de pós-graduação (Stricto e Lato
Sensu) na área da temática do Centro, em parceria com os Departamentos da UNEB;
VIII. Elaborar e acompanhar proposições de componentes curriculares na graduação e
de pós-graduação (stricto e lato sensu) no âmbito da UNEB, no tocante a pesquisa e
extensão;
IX. Criar, manter e administrar incubadoras de projetos em áreas específicas e afins ao
Centro;
X. Promover a comunicação e integração entre as Unidades Acadêmicas e
Administrativas da UNEB;
XI. Oferecer oportunidades, criar canais, estruturas e formar conhecimento crítico
(conceitual e instrumental) na geração e consolidação da área tecnológica;
XII. Estimular a geração de inovações e contribuir para o empreendedorismo.

III. Das vagas
A presente Chamada Pública, visa ao preenchimento do Conselho Deliberativo do
CEPEMAC especificamente professores (as) pesquisadores (as) servidores docentes ou
técnicos da UNEB, e um (a) representante discente, perfazendo um total de 16 vagas, a
seguir:
a) Docentes – 10 vagas
b) Técnicos – 05 vagas
c) Discente – 01 vaga
IV. Dos requisitos
Poderá pleitear a vaga o (a) candidato (a) que:
a) Seja integrante do quadro docente efetivo da UNEB;
b) O (A) candidato (a) docente ou técnico tenha titulação de doutor (a) na área de
Educação Matemática, ou áreas afins;
c) O (A) candidato (a) discente deverá estar integrado em um Programa Stricto Sensu na
área de Educação Matemática, ou áreas afins.
V – Das inscrições
Os interessados em participar da presente Chamada Pública deverão atender o item IV
deste documento realizar a sua inscrição encaminhando, para o e-mail
ppgeemc@uneb.br no período indicado no item VII:
a) O (A) candidato (a) docente ou técnico e discente a ficha de inscrição (ANEXO I);
b) O (A) candidato (a) docente ou técnico e discente o currículo lattes atualizado;
c) O (A) candidato (a) docente ou técnico o título de doutor frente e verso;
d) O (A) candidato (a) discente o comprovante de matrícula atualizado, conforme item
IV letra c;
Finalizadas as inscrições, a seleção será realizada por uma comissão constituída pelo
Departamento de Educação, Campus VIII para análise do preenchimento dos requisitos
item IV e V, bem como os critérios do Barema (ANEXO II)
VI – Do resultado
A lista dos (as) candidatos (as) classificados (as) será homologada pela comissão
constituída Departamento de Educação, Campus VIII no site do Grupo de Pesquisa em
Educação
Matemática
e
Contemporaneidade
https://sites.google.com/gedumatcon.com/edumatcon/in%C3%ADcio
Os (As) candidatos (as) classificados (as) serão convocados (as), por e-mail, a tomarem
posse em data a ser informada posteriormente.
VII – Cronograma
a) Lançamento da chamada pública – 01 de julho de 2022;
b) Período de inscrição – 11 até 29 de julho de 2022;
c) Análise de currículo e classificação dos candidatos (as) – 27 de julho até 01 de agosto
2022;
d) Resultado parcial – 02 de agosto de 2022;
e) Ingresso de recursos – 03 e 04 de agosto de 2022;
f) Julgamento de Recursos – 05 e 08 de agosto de 2022;
g) Resultado final – 09 de agosto de 2022.

VIII – Das disposições gerais
a) No caso de não haver candidatos (as) inscritos e/ou selecionados (as) para alguma
vaga será preenchida por Conselho Deliberativo já constituído, observando os itens IV e
V deste Edital e considerando o proposto no barema (ANEXO II);
b) O (A) candidato (a) aprovado (a) na Chamada Pública, tendo sua vinculação ao
Conselho do CEPEMAC, participará de reuniões duas vezes ao ano ou a requerimento
de um terço dos seus membros, presencialmente e/ou remotamente por meios
institucionais, mediante convocação;
c) A solicitação de recursos (ANEXO III), contra o resultado da seleção, deverá ser feita
pelo e-mail da ppgeemc@uneb.br no período especificado no item VII desta chamada
pública, pelos (as) quais os (as) candidatos (as) receberão o resultado quanto ao recurso
interposto.
d) Em casos de suspeição e impedimento de avaliação por membros da comissão
instituída pelo Departamento de Educação do Campus VIII, estes (as) serão substituídos
(as);
e) O exercício da função de Conselheiro (a) é considerado de relevante interesse para a
instituição, não gerando ônus de qualquer natureza.
f) Os (As) representantes selecionados (as) para compor o Conselho Deliberativo
deverão cumprir as determinações constantes do Regulamento Interno do CEPEMAC,
estabelecido na Resolução 1.455/2020;
g) Casos omissos, desta chamada pública, serão resolvidos pela comissão instituída pelo
Departamento de Educação do Campus VIII;
h) Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail ppgeemc@uneb.br

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 30 de junho de 2022.
Adriana dos Santos Marmori Lima
Reitora

FICHA DE INSCRIÇÃO
ANEXO I
INSCRIÇÃO COMO:
( ) DOCENTE
( ) TECNICO (A)
( ) DISCENTE
IDENTIFICAÇÃO
NOME DO (A) CANDIDATO (A):
RG:
CPF:
ENDEREÇO (Rua, Avenida, Alameda...):
NÚMERO:
BAIRRO:
COMPLEMENTO:
CEP:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE CELULAR + DDD:
TELEFONE FIXO + DDD:
E-MAIL INSTITUCIONAL:
E-MAIL ALTERNATIVO:
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS
MATRÍCULA:
CAMPUS/DEPARTAMENTO/SETOR DE LOTAÇÃO:

GRADUAÇÃO EM:
INSTITUIÇÃO:
ANO DE OBTENÇÃO:

DOUTORADO EM:
INSTITUIÇÃO:
ANO DE OBTENÇÃO:

ATUA EM PROGRAMA DE MESTRADO OU DOUTORADO DA UNEB:
( ) SIM ( ) NÃO
ESPECIFICAR A FUNÇÃO:
( ) DOCENTE EFETIVO
( ) DOCENTE COOPERADOR(A)
( ) COORDENADOR(A)
( ) OUTRA – ESPECIFICAR
INFORMAR QUAL O PROGRAMA:

ATUA EM PROGRAMA DE MESTRADO OU DOUTORADO EM OUTRA
INSTITUIÇÃO:
( ) SIM ( ) NÃO
ESPECIFICAR A INSTITUIÇÃO:

PARTICIPA DE GRUPO DE PESQUISA DA UNEB
( ) SIM ( ) NÃO
ESPECIFICAR O GRUPO E LINK CNPq
Declaro estar ciente e de acordo com os requisitos e demais informações para
participação neste processo de seleção.
Declaro, ainda, não estar atuando em cargos e/ou funções apontadas nesta chamada
pública que impeçam a minha participação como conselheiro (a) e que, caso venha
assumir posteriormente, informarei, de imediato, para as providências cabíveis.
Paulo Afonso, Bahia ___________________de ___________ de 2022.
__________________________________________________
ASSINATURA

ANEXO II
BAREMA
ITENS

CRITÉRIOS
Docente e Técnico: Doutorado

Titulação

Discente: comprovante de matrícula
do Programa Stricto Sensu (que está
vinculado atualizado)

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
15,00
15,00

Experiência em Programa de
Pós- Graduação

Mais de 5 anos

10,00

Experiência em Projetos de
Pesquisa e/ou Extensão

Projetos desenvolvidos nos últimos 5
anos

25,00

Produção bibliográfica

Nos últimos 5 anos

25,00

Participação em eventos da
área ou afins

Nos últimos 5 anos

25,00

TOTAL

100

ANEXO III
RECURSO – CHAMADA PÚBLICA CONSELHO DELIBERATIVO
Nome do candidato (a):
CPF:
Texto do recurso:

Data do recurso:
Assinatura do(a) candidato (a):

