REABERTURA DO EDITAL Nº 017/2019
Referente ao Aviso N° 027/2019, publicado no D.O.E. de 26/03/2019.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições, legais
e regimentais, torna pública a REABERTURA das inscrições para o Processo Seletivo destinado ao
credenciamento de professores para os CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIAS HUMANAS - DCH/CAMPUS VI - Caetité-Ba, de acordo com as seguintes normas:

PÚBLICO ALVO, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR, DEMANDA DE TRABALHO,
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS, INSCRIÇÕES, REMUNERAÇÃO.

1. DO PÚBLICO ALVO

Podem candidatar-se professores que possuem matrícula institucional na educação básica ou comprovar
vinculação em algum movimento social. Os professores serão credenciados em regime de colaboração, sem
vículo empregaticio, devem possuir disponibilidade para participar como docente nas disciplinas e/ou nas
atividades docentes dos cursos de especialização. Deverão ter formação em cursos de Doutorado, Mestrado
ou Especialização. Serão selecionados 15 (quinze) professores, de acordo com o quadro abaixo:

NOME DO CURSO
Programa de Pós-graduação Latu Sensu em
Práticas Docentes Interdisciplinares
Programa de Pós-graduação Latu Sensu em
Gestão do Patrimônio Histórico - Cultural e Ambiental
Programa de Pós-graduação Latu Sensu em
Educação e Diversidade Étnico Racial
Programa de Pós-graduação Latu Sensu em
Biodiversidade do Semiárido
Programa de Pós-graduação Latu Sensu em
Leituras: Memórias, Linguagens e Formação Docente

RESOLUÇÃO
CONSU n°
874/2011
CONSU nº
1.197/2016
CONSU nº
1.083/2014
CONSU nº
1084/2014
CONSU n°
854/2011

TOTAL

QUANTIDADE DE
VAGAS
03
03
03
03
03
15

2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR

2.1 Será previamente constituída uma comissão de seleção composta por 03 (três) docentes indicados pela
Direção do Departamento.
2.2 O candidato deverá ter disponibilidade de participação como docente nas disciplinas e/ou nas atividades
docentes dos cursos de especialização assim como apresentar carta de solicitação argumentando sobre suas

expectativas em relação ao trabalho a ser desenvolvido, explicitando áreas de interesse em pesquisa e
docência e citando as pesquisas em andamento (se houver) e as que pretendem correlacionar ou propor no
âmbito da especialização.
2.3 O processo de seleção terá caráter classificatório, sendo composto por análise do currículo e da carta de
intenção do candidato, respeitando os critérios definidos no ANEXO II deste Edital;
2.4 O docente selecionado no processo seletivo terá que obter média igual ou superior a 7,0 (sete) a partir
do cálculo de média aritmética ponderada, conforme segue:


Análise de Currículo: Peso 04



Carta de intenção: Peso: 06



A classificação dos candidatos se dará a partir da média ponderada (Mp):
Mp = n(4) + n(6)
∑P

2.5 Em caso de empate entre candidatos serão utilizados como critérios de desempate:
1. Experiência com pesquisa;
2. Experiência docente no nível superior.

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

a) Formulário de inscrição preenchido conforme modelo disponível no ANEXO I e no colegiado da
Pós-graduação.
b) Cópia do diploma de nível superior, cópia de certificado de Especialista e cópia do diploma de
Mestrado de Doutorado, de acordo com a formação acadêmica.
c) Curriculum Lattes (CNPq) completo, atualizado nos últimos 06 (seis) meses e devidamente
comprovado, impresso a partir da base online (http://www.cnpq.br), juntamente com cópia dos
documentos comprobatórios que devem ser apresentados na mesma sequência das informações
dispostas no currículo e devidamente encadernadas.
d) Duas fotos 3X4 (recentes).
e) Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência e
comprovante de vinculação na educação básica ou em Movimento Social.

4. DAS VAGAS

A seleção objetiva o preenchimento de 03 (três) vagas para cada curso. O candidato deve requerer inscrição
somente para um curso.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições para a Seleção serão gratuitas e realizadas no período de 27 de março a 01 de abril de
2019, das 8h às 12h e das 14h às 21h no Protocolo do Departamento, ou através do email: posgrad6@uneb.br,
contendo como anexo a Ficha de Inscrição (modelo no Anexo I) devidamente preenchida.
5.2 A entrega dos documentos relacionados no item 3 deste Edital deverá ser feita pessoalmente ou via
correio, através de SEDEX, no prazo da inscrição (é de responsabilidade do candidato observar o horário de
funcionamento das agências dos Correios)

conforme item 5.1 deste Edital, em envelope lacrado e

identificado na face externa com etiqueta de destino preenchida, no endereço:

UNEB/ CAMPUS VI
Programa de Especialização – Credenciamento Docente Avenida Contorno, S/N
CEP: 46.400-000
5.3
5.4

O envelope deverá estar lacrado e identificado na face externa com etiqueta de destino preenchida;
Os documentos dos professores não selecionados ficarão à disposição para serem retirados na

Secretaria do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Ciências Humanas – DCH VI, até 30 (trinta)
dias após a divulgação do resultado final, após o qual serão incinerados.

6.

DA SELEÇÃO

A seleção dos candidatos será realizada em 02 (duas) etapas, a saber:


1ª etapa: (eliminatória) – Homologação das inscrições.



2ª etapa: (classificatória e eliminatória) - Análise do Currículo Lattes e da Carta de Intenções. Todas
as etapas, da seleção docente, seguirão o barema do Anexo 2 deste Edital. O quadro a seguir
estabelece as etapas do processo seletivo para credenciamento de professores nos cursos de
Especialização do Departamento de Ciências Humanas – Campus V I– Caetité-Ba.

1ª ETAPA
Divulgação do resultado da homologação das inscrições no Mural da PòsDia 02/04/2019

Dias 03 e 04/04/2019

Dia 08/04/2019

Graduação
Interposição de recurso (48 horas). O recurso físico deve ser direcionado à
Comissão, ser entregue no Protocolo das 8h00 às 12h e das 14h às 18h.
Divulgação dos candidatos selecionados para II etapa, após recurso.
Publicação no Mural da Pós-Graduação.

2ª ETAPA
Análise do Currículo Lattes e da Carta de Intenção dos candidatos
Dia 09/04/2019
RESULTADO PARCIAL
Divulgação dos candidatos aprovados
Dia 10/04/2019

Dias 11 e 12/04/2019

Interposição de recurso (48 horas). O recurso físico deve ser direcionado à
Comissão, ser entregue no Protocolo das 8h00 às 12h e das 14h às 18h

Dia 13/04/2019

Divulgação do resultado final por ordem de classificação

Dia 15/04/2019

Convocação dos aprovados

7. DA REMUNRAÇÃO

Os professores não serão remunerados. Os selecionados executarão as atividades nos cursos de
especialização considerando suas respectivas cargas horárias disponibilizadas pelas Instituições de origem,
de 02 (duas) a 06 (seis) horas semanais, ou de acordo com o interesse pessoal em vincular-se ao programa
para desenvolver pesquisas.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão deliberados pela comissão de seleção docente, desse Edital. Em caso de dúvidas o
contato pode ser feito pelos telefones: (77)3454-2021 ou e-mail: posgrad6@uneb.br

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 25 de março de 2019.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Dados do(a) Candidato(a)
Nome (completo):
Matrícula na Educação Básica ou Movimento Social o qual é vinculado:
Nacionalidade:
Endereço Residencial:

Telefone (res. e cel.):
E-mail:
N° do RG:
N° do CPF:
Link para Currículo Lattes:
Grupo de Pesquisa que está vinculado(a)/ Linha de pesquisa

Titulação
Doutorado, Mestrado ou Especialização em:
Área da titulação:

Ano da titulação: Instituição:

Cidade:

UF:

País:

Local de trabalho/cargo ou função

Curso para o qual se credencia

Declaração e assinatura
Declaro estar ciente e de acordo com o EDITAL Nº 01/2019, que trata da inscrição e
Credenciamento de professores colaboradores para os programas de Especialização do
DCH/VI.
Caetité, ...../

/2019

Assinatura do(a) candidato(a):

ANEXO 2
BAREMA PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO DOS CANDIDATOS
PROCESSO SELETIVO EDITAL 017/2019

CANDIDATO: ________________________________________________________________________________
Número de
1.

Grupo A: Títulos Acadêmicos

Pontuação

títulos

por unidade

máxima a

apresentados

considerada

considerar

1.1

Graduação em Licenciaturas ou Bacharelados correspondentes

1,5

3,0

1.2

Graduação em área afim

0,75

1,5

1.3

Pós-graduação lato sensu em área afim a esta

0,5

1,0

1.4

Bolsa oficial (ou orientação) de Iniciação Científica ou Iniciação à Docência (por

0,5

1,0

0,5

1,0

0,25

0,5

0,5

1,0

0,25

1,0

semestre)
1.5

Bolsa oficial (ou orientação) de Monitoria de Ensino ou Extensão (por semestre)

1.6

Bolsa de estudo e pesquisa conferida por instituição de formação de recursos
humanos e de fomento à pesquisa (exceto as de iniciação científica) por ano

1.7

Pesquisa ou estágio excedente aos requisitos da Graduação (por ano ou a cada
180 horas, conforme o caso)

1.8

Participação em cursos de no mínimo 20 (vinte) horas com verificação formal de
aprendizagem e de frequência

TOTAL DOS PONTOS CONSIDERADOS (limitados a 10 pontos)
Número de
2 Grupo B: Trabalhos científicos, artísticos e literários
.

títulos
apresentados

Pontuação
por unidade

máxima a
considerar

considerada

2

Trabalho científico em periódico indexado de circulação na área deste curso

0,5

1,0

Trabalho científico em periódico indexado de circulação em área afim a este curso

0,25

0,5

Capítulo de livro com ISBN na área deste curso

0,75

1,0

Capítulo de livro com ISBN em área afim a este curso

0,25

0,5

Livro técnico-científico com ISBN na área deste curso

0,75

1,5

Livro técnico-científico com ISBN em área afim a este curso

0,5

1,0

Artigo de divulgação científica ou de opinião publicado na imprensa

0,25

0,5

Trabalho completo publicado em anais de evento acadêmico

0,2

0,8

Resumo de trabalho apresentado em evento acadêmico (não pontuado no item 2.8)

0,25

0,5

.
1
2
.
2
2
.
3
2
.
4
2
.
5
2
.
6
2
.
7
2
.
8
2
.
9

2

Apresentação em evento acadêmico (não pontuada nos itens 2.8 e 2.9)

0,15

0,6

2

Participação em Projeto de Pesquisa ou Projeto de Extensão aprovado por órgão de

0,15

0,6

.

fomento ou IES

Participação em comitê ou comissão organizadora de evento científico

0,15

0,6

Trabalho artístico (livro, CD, DVD, peça, amostra, etc.) lançado

0,15

0,6

Organização, curadoria ou produção de evento cultural

0,15

0,3

.
1
0

1
1
2
.
1
2
2
.
1
3
2
.
1
4

TOTAL DOS PONTOS CONSIDERADOS (limitados a 10 pontos)
Número
3.

Grupo C: Títulos profissionais e administrativos

de Pontuação

títulos

por unidade

apresentados
3.1

Exercício profissional no magistério (por ano; não-cumulativo)

máxima
considerar

0,5

3,0

a considerada

3.2

Exercício profissional em área afim (por ano; não-cumulativo)

0,25

2,0

3.3

Exercício profissional fora da área (por ano; não-cumulativo)

0,15

0,6

3.4

Representação sindical, de conselho ou de associação

0,25

1,0

3.5

Aprovação em concurso ou seleção

0,15

0,9

3.6

(Vice-)Direção de instituição da Educação Básica (por ano; não-cumulativo)

0,2

0,4

3.7

Estágio extracurricular remunerado na área deste curso (por ano ou a cada 180 horas)

0,15

0,3

3.8

Estágio não remunerado ou atuação em ONG na área deste curso (por ano ou a cada 180

0,25

0,75

horas)
3.9

Monitoria de Ensino ou de Extensão (por semestre)

0,25

0,75

3.1

Representação estudantil em Universidade (por ano; não-cumulativo)

0,15

0,3

0

TOTAL DOS PONTOS CONSIDERADOS (limitados a 10 pontos)

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA ANÁLISE DO CURRÍCULO DO CANDIDATO
Nota = _ (Grupo A X 4,0) + (Grupo B X 4,0) + (Grupo C X 2,0)__
10

