EDITAL Nº 064/2017
Referente ao Aviso Nº 104/2017, publicado no D.O.E. de 06/06/2017.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna público a abertura de inscrições para Seleção de Professor para o
Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Negócios, ofertado pelo Departamento de
Ciências Humanas (DCH), Campus V da UNEB em Santo Antônio de Jesus (BA), aprovado pelo
Conselho Universitário (CONSU) por meio da Resolução nº 938/2012, publicada no DOE de
13/11/2012 e com alterações aprovadas através da Resolução CONSU nº 1.100/2015 publicada no
DOE de 28/02/2015,

1. PÚBLICO ALVO
Podem candidatar-se professores do quadro efetivo, substitutos e colaboradores da UNEB, habilitados
para lecionar as disciplinas as quais postularem vagas. Ementas apresentadas no Anexo I deste Edital;
Os professores deverão ter pós-graduação na área ou áreas afins, aderência a disciplina a que se
candidata, experiência mínima de 03 anos em docência superior. Serão selecionados 13 professores, de
acordo com o quadro abaixo:
DISCIPLINA(S)
Gestão de Atacado e Varejo
Administração de Vendas
Orientação de TCC – Elaboração de Artigo Científico
Gestão de Custos e Preços

QUANTIDADE DE
VAGAS
01
01
10
01

2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR
a) Ter disponibilidade para ministrar aulas às sextas-feiras (noturno) e aos sábados (manha e tarde) –
quinzenalmente.
O processo de seleção terá caráter classificatório, sendo composto por Análise do Currículo e
Experiência do candidato, respeitando os seguintes critérios:
• Análise de Currículo: Peso 04
• Análise de Experiência peso: 06
Em caso de empate entre candidatos serão utilizados como critérios de desempate:
• Tempo de experiência docente em curso de Pós-Graduação
• Tempo de experiência docente no nível superior
3. DEMANDA DE TRABALHO
3.1 Participar das reuniões administrativas com a Coordenação do Curso.
3.2 Entregar de Plano de Curso da disciplina antes do início da aula.
3.3 Entregar do material didático com antecedência.

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Formulário de inscrição preenchido conforme modelo disponível no (Anexo II) – Cópia
disponível no Colegiado do Curso de Administração.
b) Cópia do diploma de nível superior, cópia de certificado de Especialista e cópia do diploma de
Mestrado/Doutorado.
c) Curriculum Lattes (CNPq) completo, atualizado nos últimos 03 anos 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 coloridas).
e) Cópias da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência,
contracheque, comprovante do PIS, Extrato bancário (parte superior).
f) Cópia da certidão de nascimento (para os solteiros) ou da certidão de casamento.
g) Declaração que não recebe bolsa auxílio na UNEB.
5. DAS VAGAS
A Seleção objetiva o preenchimento de 01 (uma) vaga para cada disciplina, exceto a disciplina
Orientação de TCC, na qual serão disponibilizadas 10 (dez) vagas.
6. INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no Colegiado do Curso de Administração – Campus V, diretamente pelo
candidato, por procuração registrada em cartório ou pelo serviço de Correios (SEDEX), encaminhadas
à Secretaria do Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Negócios \ Colegiado de
Administração da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Departamento de Ciências Humanas
(DCH - Campus V), Loteamento Jardim Bahia, s/n – Santo Antônio de Jesus /CEP:44574-001, aos
cuidados do Prof. Carlos Magno Diniz Guerra de Andrade, com data máxima de postagem conforme
período de inscrição.
Toda e qualquer inscrição somente será efetivada com a documentação exigida completa e de uma só
vez. O não atendimento de qualquer dos requisitos, a qualquer momento em que for constatado,
inviabilizará a continuidade da participação do candidato no processo de seleção.
Os documentos dos professores não selecionados ficarão à disposição para serem retirados na
Secretaria do DCH\Colegiado do Curso de Administração, até 15 (quinze) dias após a divulgação do
resultado final, após o qual serão incinerados.
Horário de Inscrição: 13h30min às 20h.
Data de Inscrição: 19 a 21/06/ 2017
Data da homologação das inscrições: 27/06/2017
Interposição de recurso na Secretaria do Curso: 30/06 e 03/07/2017
Período da Seleção: 05 e 06/07/2017
Data da divulgação do resultado: 10/07/2017
Interposição de recurso na Secretaria do Curso: 13 e 14/07/2017
Data de divulgação do resultado final: 17/07/2017

7. DA REMUNERAÇÃO
Valores de horas de trabalho, calculando o montante a ser pago, com base na Resolução CONSU nº
641/2008.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Não serão disponibilizadas hospedagem e alimentação para o professor selecionado.
8.2. Para a disciplina Orientação de TCC, o professor poderá orientar até 05 (cinco) estudantes.
8.3. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão de Seleção do Curso de Especialização em
Gestão Estratégica e Negócios, composto pelo Coordenador do Curso e pelos Professores do
Colegiado da Pós-Graduação.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 05 de junho de 2017.

José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I - EMENTAS DAS DISCIPLINAS
Disciplina/módulo: Gestão de Atacado e Varejo
Ementa: Conceitos básicos de promoção e varejo, panorama atual e tendências do varejo. Canais de Marketing.
Formatos de varejo. Estratégias de varejo. Principais oportunidades de obtenção de vantagem competitiva
sustentável no varejo. Composto de varejo. Localização Comercial. Fatores importantes para decisões de
localização. Apresentação física de ponto e visual merchandising. Promoção de vendas no Varejo. Cálculos para
o planejamento e controle da promoção.
Disciplina/módulo: Gestão de Custos e Preços
Ementa: Informações de custos para tomada de decisão; Custeio variável versus custeio por absorção; Relação
custo-volume-lucro; Ponto de equilíbrio; Decisões sobre preços de vendas; Decisões sobre compras; Gestão
Estratégica de preços: Custeio ABC, Custo Meta, Custos da Qualidade.
Disciplina/módulo: Administração de Vendas
Ementa: Planejamento de vendas, Estabelecimento de Metas, Administração de Vendas. Decisões Estratégicas
para a força de vendas; Aspectos táticos da ação de vendas; Técnicas de vendas; Negociação. Gestão Estratégica
de Vendas. Controle de vendas. Atitudes pró ativas em vendas. Como capacitar uma equipe de vendas.
Motivação em Vendas.
Disciplina/módulo: Orientação de TCC – Elaboração de Artigo Científico
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um trabalho individual de pesquisa, com tema e
orientador escolhido pelo estudante, previamente indicados pela Coordenação. Cada orientador deverá ter no
máximo 5 (cinco) orientandos. O referido trabalho pode ser uma pesquisa individual orientada, sobre um tema
ligado à área de conhecimento, relatado sob forma de Artigo Científico, que deverá ser apresentado na forma
escrita.

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DISCIPLINA PLEITEADA: ____________________________________________________
Venho requerer ao Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia, minha inscrição para o Processo de
Seleção para professor no CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO lato sensu em GESTÃO ESTRATÉGICA E NEGÓCIOS Turma 2017-2018
Nome completo:
RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:

CIC/CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Sexo:

Título de eleitor:

Seção:

Zona:

Cônjuge:
Filiação:
Pai: __________________________________________________________________
Mãe: __________________________________________________________________
Endereço residencial:
Bairro:

Cidade:

Telefone Fixo:
( )
Vínculo empregatício?
( ) SIM
( )NÃO
Endereço profissional:

Celular:

Bairro:

Cidade:

Tempo de Serviço:

Cargo/Função:

UF:

CEP:

Cx. Postal

E-mail:

Instituição:

UF:

CEP:

Telefone:
( )

E-mail:

Curso de Graduação:

UF:

Instituição:

Ano de Conclusão:

Local e data
Santo Antônio de Jesus (Ba), ______ de ________________ de ________.
_________________________________________________________
Assinatura do Candidato

País:

ANEXO III – BAREMA PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR
DISCRIMINAÇÃO
CURRÍCULO
• Doutorado
• Mestrado
• Especialização
EXPERIÊNCIA
Na área da disciplina
Em área correlata
Em outra área
TOTAL

MÁXIMO A CONSIDERAR
4
4
3
2
6
6
4
2
10

PONTUAÇÃO

