EDITAL N° 066/2018
Referente ao Aviso N° 115/2018, publicado no D.O.E. de 09/06/2018.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, com fundamento na Resolução nº 1.296/2017,
publicada no D.O.E. em 16.08.2017, e seu Anexo Único - do Conselho Universitário
(CONSU), torna público aos interessados que preencham as condições constantes do
presente Edital, a ABERTURA das inscrições para SELEÇÃO DE BOLSISTAS
conforme PROGRAMA APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO (PROPÓS) para atuação e
apoio às atividades dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu da UNEB.
1 – DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS
1.1 Finalidade
O Edital PROPÓS tem por finalidade a concessão de Bolsa de Apoio às Atividades dos
Programas de Pós-Graduação Stricto sensu da UNEB (PPGSS), com o objetivo de
apoiar o sistema de gerenciamento de dados e informações dos Programas, em atenção
ao processo de Avaliação da Pós-Graduação disciplinado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), conforme dispõe a Resolução
CONSU nº 1.296/2017.
A seleção dos candidatos e a concessão das bolsas, em atenção ao que prevê o Art. 13,
visa:
a) apoiar o Sistema de Inovação da UNEB por meio da ampliação, aperfeiçoamento
e dinamização das atividades de gestão da inovação, proteção à propriedade
intelectual e transferência de tecnologia nos Centros, Núcleos e Grupos de
Pesquisa e nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNEB e nas
Instituições de Ensino Superior e Técnico conveniadas no Estado da Bahia;
b) apoiar e desenvolver as atividades técnicas administrativas, junto aos Programas
de Pós-Graduação Stricto sensu.
1.2 Objetivos
O objetivo definido para a concessão de bolsas no âmbito do PROPÓS se expressa em
fortalecer os cursos de Pós-Graduação Stricto sensu da UNEB, assegurar o
desenvolvimento das atividades acadêmicas do curso e potencializar estratégias ao bom
desempenho no processo de avaliação dos Programas junto a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
2 - DAS VAGAS E DA DISTRIBUIÇÃO
A seleção para alocação temporária de profissionais, de que trata esse Edital, objetiva ao
preenchimento de 05 (cinco) vagas para atuação nos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu em funcionamento na UNEB – Campus I - Salvador, devidamente
aprovados pelo CONSU e autorizados pela CAPES.

3 - DOS REQUISITOS, DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO
3.1 Requisitos
Os candidatos selecionados serão distribuídos de acordo com a demanda prioritária
definida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG), e que atendam
aos seguintes requisitos:
a) não esteja em débito com qualquer agência nacional financiadora de bolsa, inclusive
financiamentos internos da UNEB;
b) não seja beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza durante a vigência da bolsa
PROPÓS, exceto bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq ou similar;
c) tenha experiência em atividades técnica administrativa, pesquisa e inovação;
d) possua currículo atualizado (até o semestre anterior ao processo seletivo) na
Plataforma Lattes;
e) demonstre habilidade de comunicação e atendimento ao público;
f) residir, preferencialmente, em Salvador.
3.2 Da Carga Horária e Remuneração
a) A bolsa mensal importa no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;
b) Não serão concedidos auxílios adicionais como alimentação e transporte.
4 - DA ATUAÇÃO DO BOLSISTA
O bolsista selecionado, em conformidade com o art. 13º do anexo único da Resolução
CONSU nº 1.296/2017, deverá exercer as seguintes atribuições:
a) Dedicar 40 (quarenta) horas semanais às atividades da Secretaria Acadêmica do
Programa de Pós-Graduação onde será lotado;
b) Executar o plano de trabalho proposto pela coordenação do Programa e aprovado
pelo colegiado;
c) Apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas no Programa;
d) Responder às convocações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de PósGraduação (PPG), quando necessário;
e) Participar dos treinamentos demandados pela PPG e pelo Programa de PósGraduação.
5 - DA VIGÊNCIA DA BOLSA
O período de vigência para o exercício da bolsa é de 12 (doze) meses, podendo ser
renovado 01 (uma) vez por igual período.

6 – DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS
6.1 Das Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 18 a 29 de junho de 2018, nos dias úteis e
no horário das 09h às 12h e das 14h às 16h. Para tanto será necessário o candidato baixar
o formulário de inscrição disponível no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de PósGraduação, https://portal.uneb.br/ppg/, e entregá-lo, pessoalmente (ou mediante
procuração simples), impresso e preenchido, juntamente com os documentos relacionados
no item 6.2 do presente Edital, no seguinte endereço:
Universidade do Estado da Bahia
Gerência de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação
Av. Ulisses Guimarães, nº 3.386, Edf. Multicab Empresarial, 1º andar, sala 123,
Centro Administrativo da Bahia, Sussuarana - Cep: 41.219-400.
6.2 Documentos necessários
Formulário de inscrição, disponível no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de PósGraduação, https://portal.uneb.br/ppg/;
a) Currículo Lattes do candidato, completo e atualizado, impresso na Plataforma
Lattes, que comprove experiência em atividades técnico administrativa, pesquisa e
inovação nos últimos 05 (cinco) anos;
b) Cópia do documento de identidade;
c) Cópia do CPF;
d) Cópia de comprovante de residência atualizado;
e) Certidão de antecedentes criminais;
f) Cópia da inscrição no PIS;
g) Cópia do título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;
h) Cópia dos diplomas e certificados, devidamente regularizados, que comprovem
todas as titulações;
i) Declaração do candidato atestando que não possui débito com Agências
Financiadoras de Bolsas, incluindo a UNEB (Anexo I);
j) Declaração do candidato atestando não possuir vínculo empregatício durante a
vigência da bolsa (Anexo II);
k) Declaração do candidato informando que não é beneficiado por outra bolsa, exceto
bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq ou similar (Anexo III).
Obs.: Os itens lançados no Lattes, que se referem à experiência profissional e titulação,
devem ser devidamente comprovados através de documentos oficiais emitidos pelas
Instituições.
7 - DA SELEÇÃO

A seleção será realizada pela Gerência de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e
Ensino de Pós-Graduação (PPG), em conformidade com as etapas de seleção previstas
neste edital e descritas a seguir.
7.1 Etapas
a) Homologação das inscrições;
b) Análise de documentação e currículo dos candidatos com inscrições
homologadas;
c) Prova de redação e Entrevista.
7.2 Cronograma
ETAPA

PERÍODO

Inscrição
Divulgação da relação das inscrições homologadas
Período para recursos da etapa de homologação de
inscrições
Divulgação da relação das inscrições homologadas após a
etapa de recursos
Análise de documentação e currículo dos candidatos com
inscrições homologadas
Divulgação do resultado dos candidatos aprovados na
etapa de análise de documentação e currículo
Período para recursos da etapa de análise de
documentação e currículo
Divulgação do resultado dos candidatos aprovados na
etapa de análise de documentação e currículo após
recursos e convocação para a etapa de redação e
entrevistas.
Etapa de realização da prova de redação e entrevistas

18 a 29 de junho de 2018
29 de junho de 2018

Divulgação resultado da etapa de realização da prova de
redação e entrevistas
Período para recursos da etapa de realização da prova de
redação e entrevistas
Divulgação resultado da etapa de realização da prova de
redação e entrevistas após recurso e homologação final.
Início das atividades

03 e 04 de julho de 2018
05 de julho de 2018
06 de julho de 2018
09 de julho de 2018
10 e 11 de julho de 2018
12 de julho de 2018

16 de julho de 2018
às 09h, no endereço da PPG
17 de julho de 2018
18 e 19 de julho de 2018
20 de julho de 2018
01 de agosto de 2018

Obs.: Os Recursos deverão ser encaminhados à Gerência de Pós-Graduação da PróReitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG) da UNEB, para o e-mail
posgraduacao.ppg@uneb.br, dentro do período previsto neste edital para cada etapa.

7.3 DOS RESULTADOS E DA CONVOCAÇÃO
Todas as etapas da seleção são eliminatórias e seus resultados serão publicados no site
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG) da UNEB,
https://portal.uneb.br/ppg/. Serão convocados os primeiros colocados, conforme Barema
de Avaliação (Anexo IV).
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Integram o presente Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Declaração de Inexistência de Débito com Agências Financiadoras
Anexo II - Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício
Anexo III - Declaração de Não Acumulação de Bolsa
Anexo IV - Barema
8.2 Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições que não estejam em conformidade com
o que está estabelecido no presente Edital.
8.3. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, em qualquer
etapa, o candidato que prestar declarações ou apresentar documentos falsos, não
comparecer nas datas e horários previstos para realização das etapas, em conformidade
com este Edital.
8.4 A substituição do bolsista poderá ocorrer quando devidamente justificada pela
coordenação do Programa, encaminhando solicitação para análise e aprovação da PPG.
8.5 A substituição somente ocorrerá mediante convocação de candidatos aprovados no
processo seletivo original ou por meio de publicação de novo edital.
8.6 O cancelamento da bolsa deverá ser encaminhado pela coordenação do Programa para
aprovação e adoção de procedimentos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de PósGraduação (PPG).
8.7 A bolsa não implicará, em hipótese alguma, em vínculo empregatício com a
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
8.8 Situações especiais serão analisadas e julgadas pela PPG e pela Procuradoria Jurídica
(PROJUR).

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 08 de junho de 2018.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM AGÊNCIAS
FINANCIADORAS

Eu, _______________________________________________, CPF ______________,
declaro não estar em débito com qualquer agência nacional financiadora de bolsa,
inclusive financiamentos internos da UNEB e não o possuirei, durante a vigência da
bolsa concedida pelo Programa PROPÓS.

Salvador,

/

/

Nome e assinatura do bolsista

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu, _______________________________________________, CPF ______________,
declaro que não possuo e não possuirei vínculo empregatício e/ou estatuário durante a
vigência da bolsa concedida pelo Programa PROPÓS.

Salvador,

/

/

Nome e assinatura do bolsista

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE BOLSA

Eu, _______________________________________________, CPF ______________,
declaro que não possuo e não possuirei benefício de outra bolsa, durante a vigência da
bolsa concedida pelo Programa PROPÓS.

Salvador,

/

/

Nome e assinatura do bolsista

ANEXO IV
BAREMA - SELEÇÃO DE CANDIDATOS

COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL

Pesos

TÍTULOS
ACADÊMICOS
CIENTÍFICOS
ADMINISTRATIVOS, PROFISSIONAIS
ENTREVISTA
Nota Final do Candidato

TÍTULOS ACADÊMICOS

Título de Especialista
Diploma de Graduação
Bolsas de pesquisa/estudo
MÁXIMO: 100 PONTOS

PRODUÇÃO TÉCNICA E
CIENTÍFICA E EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
Participação de projetos de pesquisa,
desenvolvimento ou extensão
tecnológica
Atividades profissionais em Secretarias
Acadêmicas
Outras experiências em rotinas
administrativas
Membro de comitê organizador de
evento (por Evento)
Participação em Eventos científicos (por
Evento)
Cursos na área de informática (por
Curso)
MÁXIMO: 100 PONTOS

PONTOS
POR
UNIDADE
20
50
5

25%
20%
35%
20%

MÁXIMO
DE
PONTOS
40
50
10

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTOS
POR
UNIDADE
5

MÁXIMO
DE PONTOS
10

10

30

10

20

5

15

5

15

5

10

REDAÇÃO E ENTREVISTA

Redação
Demonstrar habilidade de comunicação
durante a entrevista
Disponibilidade de carga horária
Relato da experiência profissional
MÁXIMO: 100 PONTOS

PONTOS
POR
UNIDADE
-

MÁXIMO DE PONTUAÇÃO
PONTOS
50
20
10
20

