EDITAL N° 108/2017
Referente ao Aviso N° 172/2017, publicado no D.O.E. de 05/10/2017
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 Pública Simplificada para
Contratação por tempo determinado, de Coordenador Pedagógico e Instrutor de Nível Superior
de Língua Estrangeira, para o preenchimento de vagas destinadas aos cursos de Inglês, Espanhol,
Francês e Italiano, ofertados pelo Núcleo de Estudos Estrangeiros (NEE), bem como para a formação
de cadastro reserva da UNEB.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Núcleo de Estudos Estrangeiros (NEE) é vinculado a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), e está
responsável por um conjunto de ações que buscam, através das atividades acadêmicas, promover o
ensino de línguas estrangeiras na UNEB. Deste modo, apontamos como desdobramento dessa ação, a
contratação de Coordenadores Pedagógicos e Instrutores de Nível Superior de Língua Estrangeira,
objeto deste Edital, para atuação junto aos cursos, atendendo à demanda social e acadêmica.
1 DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem como objeto a contratação por tempo determinado de Coordenador
Pedagógico e Instrutor de Nível Superior de Língua Estrangeira (Inglês, Francês, Italiano, Espanhol),
vinculado aos respectivos Campi solicitantes, da Capital e do Interior, a fim de viabilizar Cursos de
Língua Estrangeira, promovidos pelo Núcleo de Estudos Estrangeiros (NEE), de acordo com a
necessidade dos Projetos dos Campi, atendendo o art. 59, inciso II da Lei Estadual n.º 9.433/2005 que
dispõe sobre contratos; a Lei n.º 11.473/2009, que institui bolsa auxílio no âmbito das Universidades
do Estado da Bahia; e a Resolução do CONSU n.º 641/2008 que fixa valores e horários básicos para
remunerar os prestadores de serviços no âmbito da UNEB.
1.2 A contratação será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período.
1.3 Podem submeter-se à Seleção do presente Edital a Comunidade Interna (docentes, técnicos e
analistas universitários) e a Comunidade Externa.
2 DAS VAGAS E REMUNERAÇÃO
2.1 Dos Instrutores de Nível Superior de Línguas Estrangeiras
2.1.1 O número de vagas para os Instrutores de Língua Estrangeira estão descritos conforme
“QUADRO DE VAGAS DOS INSTRUTORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS”, podendo variar
conforme número de estudantes matriculados.
2.1.2 O Instrutor selecionado poderá ministrar até 03 (três) turmas, com carga horária mensal de 45
horas, por turma, de acordo com o quantitativo de inscrições para cada turma:
QUADRO DE VAGAS DOS INSTRUTORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
CAMPUS

MUNICÍPIO

I

Salvador

IV

Jacobina

V

Santo Antônio de
Jesus

LÍNGUA
ESTRANGEIRA
Inglês
Francês
Espanhol
Italiano
Inglês
Inglês
Francês
Espanhol

N° DE VAGAS
PREVISTO
15
02
05
01
01
06
01
01

XV

Inglês
Espanhol
Francês

Valença

01
01
01

2.1.3 Aos instrutores selecionados que sejam vinculados a UNEB (docentes, técnicos e analistas
universitários), para a formalização do processo, deve ser atendida a Lei n.º 11.473/2009 que institui
bolsa auxílio no âmbito das Universidades do Estado da Bahia, e a remuneração conforme a Resolução
do CONSU n.º 641/2008.
2.1.4 Aos instrutores selecionados, provenientes da Comunidade Externa, a formalização do processo
será realizada por meio de contratação.
2.1.5 O Instrutor selecionado receberá o valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) por hora-aula,
conforme preconiza a Resolução CONSU Nº 641/2008, especificamente atendendo o Art. 1º que fixa
os valores básicos para remuneração de serviços prestados, neste caso o serviço de INSTRUTOR,
sendo considerado, para fins de pagamento, o Nível de escolaridade referente à Graduação Nível
Superior em Língua Estrangeira;
2.1.6 O pagamento será realizado DE ACORDO COM A CARGA HORÁRIA MINISTRADA,
efetivamente trabalhada, mediante apresentação de relatório mensal das atividades desenvolvidas;
2.1.7 Serão deduzidos os impostos de acordo com a legislação pertinente;
2.1.8 O financiamento da despesa ocorrerá à conta da receita diretamente arrecadada.
2.2 Dos Coordenadores Pedagógicos
2.2.1 O número de vagas para os Coordenadores Pedagógicos está descrito conforme “QUADRO DE
VAGAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS”,
condicionadas à formação das turmas – estudantes matriculados.

CAMPUS
I
IV
V

QUADRO DE VAGAS DOS COORDENADORES
PEDAGÓGICOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
LÍNGUA
N° DE VAGAS
MUNICÍPIO
ESTRANGEIRA
PREVISTO
Inglês
01
Salvador
Espanhol
01
Inglês
01
Jacobina
Inglês
01
Santo Antônio de
Jesus
Espanhol
01

XV

Inglês

01

Espanhol

01

Valença

ESPECIFICAÇÃO
Fazer parte do
quadro docente,
técnico ou analista
universitário do
Campus e possuir
comprovada
formação
acadêmica na
língua do curso a
que se propõe
coordenar.

2.2.2 O candidato a vaga de Coordenador Pedagógico sendo selecionado receberá o valor de R$
653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais) mensais, conforme Bolsa Programa de Apoio à Capacitação
de Docentes e Técnicos Administrativos da UNEB (PAC-DT).
2.2.3 Serão deduzidos os impostos de acordo com a legislação pertinente;
2.2.4 O financiamento da despesa ocorrerá à conta da receita diretamente arrecadada.
3 DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS A COORDENADORES
PEDAGÓGICOS E INSTRUTORES
3.1 Poderão inscrever-se:

3.1.1 Os graduados em cursos de nível superior com habilitação em língua estrangeira ou áreas afins,
realizados em Instituição de Ensino Superior reconhecida, conforme prevê a legislação em vigor.
3.1.2 Servidores da UNEB (docentes, técnicos e analistas universitários), desde que, além de atendidos
os requisitos especificados no presente Edital, apresentem:
a) Compatibilidade de horários, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CURSO e das
atividades regulares do vínculo com a UNEB;
b) Anuência do Departamento ou Unidade de lotação do servidor, CARTA DE LIBERAÇÃO do
Diretor com plano de trabalho que caracterize a disponibilidade de carga horária;
c) Atendimento aos demais requisitos da Lei nº 11.473/2009, quando o selecionado for servidor da
Universidade;
3.1.3 Candidatos que não componham a comunidade acadêmica da UNEB desde que, além de
atendidos os requisitos especificados no presente Edital, apresentem:
a) Compatibilidade de horários, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CURSO.
3.1.4 Aos candidatos ao cargo de Instrutor e de Coordenador fica vedada a inscrição em mais de um
Campus de que trata o presente Edital;
3.1.5 O candidato ao cargo de Coordenador Pedagógico deve fazer parte do quadro docente, técnico ou
analista universitário do Campus a que se candidata além de possuir comprovada formação acadêmica
na língua do Curso a que se propõe Coordenar.
4 DAS ATRIBUIÇÕES DO INSTRUTOR
As atribuições do Instrutor de Curso são:
a) Planejar, desenvolver e avaliar as atividades de ensino de Língua Estrangeira;
b) Participar das reuniões mensais de planejamento com a Coordenação;
c) Organizar o trabalho pedagógico, a exemplo de registros e acompanhamento dos alunos;
d) Elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas;
e) Participar dos eventos promovidos pela Coordenação;
f) Zelar pelo material didático (impresso e audiovisual) bem como devolvê-lo à Coordenação
quando solicitado;
g) Cumprir integralmente a carga horária de aula sob sua responsabilidade no semestre letivo em
curso;
h) Devolver as cadernetas com os registros de aula (conteúdo ministrado, frequência e notas dos
alunos).
5 DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
As atribuições do Coordenador pedagógico são:
a) Cumprir e executar as normas estabelecidas nos regulamentos da Universidade;
b) Reunir-se periodicamente com os Instrutores para revisão dos programas de ensino, das diretrizes
conceituais do Curso e das bibliografias;
c) Reunir-se com os Instrutores e alunos para apresentar o Curso, bem como informar e orientar os
alunos quanto aos regulamentos;
d) Estabelecer mecanismos adequados de orientação aos alunos do Curso;
e) Elaborar, acompanhar e verificar a execução do calendário de aulas em cada semestre letivo;
f) Verificar o cumprimento do conteúdo programático e da carga horária das turmas do Curso, através
dos diários de classe e entrevistas com Instrutores e alunos;
g) Prestar orientação e suporte aos docentes e discentes quanto às dificuldades encontradas no ensino e
aprendizagem dos conteúdos do Curso;
h) Atender as orientações gerais dos Regulamentos da Universidade e da PROEX;
i) Elaborar relatórios periódicos de gestão do Curso, de acordo com solicitações advindas da PROEX,
atendendo aos prazos estabelecidos;

j) Estimular trabalhos complementares do Curso, como: Palestras, seminários, congressos, cursos,
oficinas, ciclos de debates, e outros, dentro e fora da Instituição;
k) Acompanhar a atuação dos Instrutores e alunos: negociar com o Instrutor a reposição de suas faltas;
observar a frequência dos discentes, evasões, trancamentos, cancelamentos;
l) Assessorar a PROEX nas atividades de avaliação institucional;
m) Elaborar o calendário e cronograma do Curso;
n) Avaliar os pedidos de trancamento de matrícula e emitir parecer;
o) Participar das reuniões de Coordenadores de Cursos, ordinárias e/ou extraordinárias, convocadas
pela PROEX;
p) Convocar e presidir as reuniões dos Instrutores do Curso, que devem ser registradas em livro de
atas;
q) Assinar os documentos acadêmicos elaborados pela Secretariada do Curso;
r) Notificar os Instrutores que estão com situação irregular na Secretaria de Curso (atraso de entrega de
notas, relatórios e assinaturas de documentos diversos, e não entrega dos diários);
s) Promover o Curso junto à própria comunidade acadêmica, aos ex-alunos e até mesmo externamente,
usando os meios de comunicação da Universidade;
t) Manter bom relacionamento com os alunos e Instrutores;
u) Avaliar o Curso junto ao corpo docente e discente: criar indicadores para avaliação do curso e
propor mudanças curriculares se for o caso.
6 DAS INSCRIÇÕES
6.1 O período de inscrição será de 16 a 20 de outubro de 2017.
6.2 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas PRESENCIALMENTE, mediante o
preenchimento do Formulário de Inscrição – cujo teor das informações é de inteira responsabilidade do
candidato – e a entrega da documentação necessária, conforme item 7 deste Edital, será realizada nos
locais indicados no ANEXO I, conforme período supramencionado, no horário administrativo, das 08h
às 12h e das 14h às 16h30 nos Protocolos dos Departamentos.
6.3 Qualquer declaração falsa sujeitará ao candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se-lhe,
ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto n° 83.936, de 06/09/79.
6.3.1 Inexatidão e/ou incorreção das informações prestadas pelo candidato, no decorrer do processo,
determinarão de imediato o CANCELAMENTO de sua inscrição e a ANULAÇÃO de todos os atos
antecedentes e/ou decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato, ainda, sujeito às penalidades
previstas em lei.
6.3.2 Para efetivar a inscrição na Seleção Pública, objeto deste Edital, o candidato deverá:
6.3.2.1 Preencher, imprimir e entregar no ato de inscrição, o Formulário de Inscrição, disponível no
ANEXO II, deste Edital, com toda a documentação comprobatória;
6.4 Cada candidato, no ato da apresentação do pedido de inscrição, fará sua opção pela Língua
Estrangeira (Inglês, Francês, Espanhol ou Italiano) e Campus/município para concorrência.
6.5 É permitido ao candidato ao cargo de Coordenador Pedagógico, inscrição paralela ao cargo de
Instrutor e vice-versa desde que seja para o mesmo Campus/município de atuação.
7 ENTREGA DE DOCUMENTOS
7.1 Os interessados (candidatos a Instrutor e Coordenador Pedagógico) deverão inscrever-se
pessoalmente no Campus/município em que pretende atuar, conforme indicados no ANEXO I deste
Edital.
7.2 As cópias da documentação apresentada deverão estar ENCADERNADAS EM UM ÚNICO
VOLUME, devidamente autenticadas em cartório ou com o carimbo de “confere com o original”,
datados, assinados e com matrícula do respectivo funcionário autorizado da UNEB, presente no local
de inscrição.
7.3 A organização dos documentos deverá obedecer à ordem a seguir:

a)
b)
c)
d)
e)

Formulário de Inscrição (ANEXO II);
Diploma de Graduação, devidamente reconhecido;
Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma de Curso de Pós-Graduação;
Históricos Escolares relativos à Graduação e Pós-Graduação;
Carteira de Identidade, CPF, PIS/PASEP, Título de Eleitor com comprovante da última eleição,
Prova de Quitação com o Serviço Militar e espelho da conta bancária;
f) Currículum Lattes atualizado e devidamente comprovado, com os títulos a serem computados,
segundo Barema no ANEXO III;
g) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
h) Comprovante de Situação Cadastral no Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal;
i) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual;
j) Cadastro no Comprasnet (através do site www.comprasnet.ba.gov.br);
k) Documento que comprove a compatibilidade de horário (formulário fornecido pelo
Departamento no ato da inscrição), no caso de ser servidor da UNEB.
7.4 Os Títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar revalidados no Brasil na forma da
Legislação em vigor (Resolução CNE/CES nº 1/2001, Resolução CNE/CP nº 1/2002 e art. 48 da Lei nº
9.394/96).
8 DA SELEÇÃO
8.1 A seleção dos Coordenadores Pedagógicos e Instrutores será realizada no período de 23 a 26 de
outubro de 2017, nos Campi para os quais se inscreveram, por Comissão constituída através de Ato
Administrativo da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).
8.2 A Seleção Pública Simplificada constará de PROVA DE TÍTULOS, conforme Barema no ANEXO
III.
8.3 Será classificado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos na
prova de Títulos, conforme Barema no ANEXO III.
8.4 Como critérios de desempate serão utilizados:
a) Os pontos referentes à experiência profissional, item 2.1 do Barema (Anexo III);
b) O candidato que tiver maior tempo de docência na área;
c) O candidato de maior titulação;
d) Ser servidor da Universidade.
9. DOS RESULTADOS
9.1 O resultado da seleção pública será publicado no portal da UNEB, na página:
http://www.uneb.br/proex/editais-de-extensao/ a partir do dia 30 de outubro de 2017.
9.2 Os Recursos poderão ser interpostos, no período de 31 de outubro a 01 de novembro de 2017,
indicando com precisão os pontos a serem examinados, e encaminhados por e-mail ao endereço
eletrônico nee@uneb.br .
9.3 Os recursos serão julgados por Comissão nomeada pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).
9.4 Recursos extemporâneos serão prontamente indeferidos;
9.5 O resultado dos recursos estará à disposição dos interessados na página da PROEX no endereço:
http://www.uneb.br/proex/editais-de-extensao/ em 07 de novembro de 2017.
9.6 O resultado final será divulgado na página da PROEX: http://www.uneb.br/proex/editais-deextensao/ à partir de 08 de novembro de 2017.
9.7 Os candidatos selecionados vinculados à UNEB serão convocados para assinatura do Termo de
Compromisso, que traz um detalhamento do compromisso assumido e termo de disponibilidade de
carga horária para o desempenho de suas funções.
9.8 Os candidatos selecionados serão convocados para assinatura do contrato de prestação de serviço
sem vínculo empregatício;

9.9 Os candidatos classificados e não convocados irão compor quadro reserva de vagas, podendo ser
chamados de acordo com a necessidade do Núcleo de Estudos em Estrangeiros (NEE).
10. DA CONTRATAÇÃO
10.1 A contratação de prestação de serviço dos Coordenadores Pedagógicos e Instrutores de Língua
Estrangeira, terá a duração de até 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por uma única vez por igual
período. A possibilidade de renovação por igual período ocorrerá de acordo com as necessidades do
Departamento e do NEE, devidamente justificadas e apresentadas no Plano de Trabalho e Relatório.
10.2 A contratação corresponderá à prestação de serviço sem vínculo empregatício tanto aos
candidatos servidores da UNEB quanto aos candidatos que não compõem o quadro de servidores da
Instituição.
10.3 Os integrantes do quadro de servidores da UNEB, candidatos às vagas para Instrutor de Línguas
Estrangeiras e Coordenação de Núcleos de Extensão de Línguas Estrangeiras, assinarão Termo de
Compromisso, em atendimento a Lei n.º 11.473/2009, que institui bolsa auxílio no âmbito das
Universidades do Estado da Bahia, declaração de compatibilidade de horário e da disponibilidade
compatível com as atividades regulares do vínculo.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Não serão aceitas inscrições sem apresentação da totalidade dos documentos exigidos.
11.2 Serão canceladas, em qualquer fase da seleção, as inscrições que não atendam às exigências deste
Edital ao qual o candidato adere integralmente.
11.3 Obedecida a rigorosa ordem de classificação e limitada pelo número de vagas, os candidatos serão
convocados para assinatura do Termo de Compromisso e designados para a Língua Estrangeira/Campi
a que concorreram.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 04 de outubro de 2017.

José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
Seleção Pública Simplificada para Contratação por tempo determinado – pessoa física, sem
vínculo empregatício de Coordenadores Pedagógicos e Instrutores de Nível Superior de Línguas
Estrangeiras
LOCAIS DE INSCRIÇÃO
CAMPUS

MUNICÍPIO

I

Salvador

IV

Jacobina

V
XV

Santo Antônio de Jesus
Valença

LOCAL
Protocolo do Departamento de
Ciências Humanas – DCH I
Protocolo do Departamento de
Ciências Humanas – DCH IV
Protocolo do Departamento de
Ciências Humanas – DCH V
Protocolo do Departamento de
Educação – DEDC XV

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE INSTRUTOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1.

DADOS PESSOAIS

NOME:

CPF:

RG:

ORGÃO EMISSOR:

NOME DA MÃE:

DATA DE EMISSÃO:

PIS/PASEB:

NOME DO PAI:

ENDEREÇO:

CEP:

BANCO:

AGENCIA:

TELEFONE RESIDENCIAL:

TELEFONE CELULAR:

EMAIL:

2.

CONTA CORRENTE:

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO:

( ) GRADUAÇÃO OU BACHARELADO NA AREA ( ) GRADUAÇÃO OU BACHARELADO EM OUTRA ÁREA
( ) ESPECIALIZAÇÃO
( ) MESTRADO
( ) DOUTORADO
2.1. GRADUAÇÃO
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

2.2. ESPECIALIZAÇÃO
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

2.3. MESTRADO
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

2.4. DOUTORADO
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

2.5. CERTIFICADO DE CURSOS DA LÍNGUA ESTRANGEIRA ESPECIFICA (MÍNIMO DE 360 HORAS):
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
3.1. EXPERIÊNCIA NA LÍNGUA ESPECÍFICA
3.1.1. ATIVIDADES DOCÊNCIA
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

3.1.2. EXPERIÊNCIA (PROFISSIONAL/ESTUDANTIL) EM PAÍS DA LÍNGUA ESTRANGEIRA ESPECÍFICA
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

3.1.2. EXPERIÊNCIA (PROFISSIONAL/ESTUDANTIL) EM PAÍS DA LÍNGUA ESTRANGEIRA ESPECÍFICA
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

3.2. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES E/OU EVENTOS
3.2.1. PALESTRAS, MESA REDONDA, MINICURSO NA ÁREA (COMO APRESENTADOR)
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

3.2.2. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO TRADUTOR / INTÉRPRETE (NA ÁREA ESPECÍFICA)
CURSO:

INSTITUIÇÃO:

Salvador,

ANO DE CONCLUSÃO:

de

2017

_________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO III
Seleção Pública Simplificada para Contratação por tempo determinado – pessoa física, sem
vínculo empregatício de Coordenadores Pedagógicos e Instrutores de Nível Superior de Línguas
Estrangeiras
BAREMA PARA CONTAGEM DE TÍTULOS
1. FORMAÇÃO
Pontuação
60
55
50

1.1 Titulação
a. Doutorado
b. Mestrado
c. Especialização em Língua
específica
d. Graduação ou bacharelado na
45
área
e. Graduação ou Bacharelado em
35
outra área
2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2.1 Experiência na Língua
Pontuação
Específica
a. Atividades de docência (por
05
semestre)
b. Experiência
10
(profissional/estudantil) em
País da língua estrangeira
específica
2.2 Participação em Atividade e/ou
Pontuação
Eventos
a. Palestra, mesa redonda,
02
minicurso na área (como
apresentador)
b. Participação em eventos como
02
Tradutor/Intérprete (na área
específica)

Número de Títulos
01
01
01
01
01

Número de Títulos
04
01

Número de Títulos
03

02

