EDITAL Nº 066/2016
Referente ao Aviso nº 092/2016, publicado no DOE de 28/07/2016.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições do
Processo Seletivo para Professor Pesquisador a fim de atuar nos Cursos de Graduação na
modalidade a Distância, visando o preenchimento de vagas destinadas aos Cursos de
Bacharelado em Administração Pública e Licenciatura em Letras - Inglês, em conformidade com
o que dispõem o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES/MEC) e as Resoluções nº
712/2009 e nº 718/2009 do Conselho Universitário (CONSU), conforme o abaixo discriminado:
1 DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
1.1 Bacharelado
O curso de Bacharelado em Administração Pública visa qualificar o profissional para atuar na área de
administração, especialmente, na administração pública, com o título de Bacharel.
1.2 Licenciatura
O curso de Licenciatura em Letras - Inglês visa formar professores de Língua Inglesa para atuar na
Educação Básica (Ensino Fundamental – 5° à 8° Ano - e Ensino Médio), com o título de Licenciado.
2 DOS REQUISITOS
2.1 Possuir experiência de, no mínimo, 01 (um) ano no magistério superior ou vínculo a Programa de
Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) ou formação em nível de Pós-Graduação stricto
sensu (Mestrado/Doutorado).
2.2 Não possuir vínculo como bolsista a programas ligados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação/FNDE (Plataforma Freire, Sistema Universidade Aberta do Brasil, etc.) e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), salvo em casos específicos previstos nos
dispostos legais destes órgãos - Portaria Conjunta CAPES/CNPQ nº 01/12/2007.
3 DO PERÍODO DE ATUAÇÃO
3.1 Os professores selecionados por este Edital atuarão no período de desenvolvimento da disciplina,
de acordo com o cronograma dos cursos e o Calendário Acadêmico da UNEB, incluindo o período de
planejamento, avaliação final e conclusão dos registros acadêmicos.
4 DA FUNÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE PROFESSOR PESQUISADOR
4.1 Da Função
4.1.1 Professor Pesquisador
4.2 Das Atribuições
4.2.1 Participar das reuniões de planejamento e capacitação para o desenvolvimento de metodologia na
modalidade a distância.
4.2.2 Orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelos tutores, por meio de acesso diário e
sistemático ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mediação do fórum de tutores e encontros
presenciais com os mesmos.
4.2.3 Elaborar plano de ensino, montar o AVA, construir os instrumentos de avaliação, bem como as
orientações para sua correção.
4.2.4 Acessar o AVA, diariamente, durante o desenvolvimento da disciplina para atendimento das
demandas de tutores e dúvidas dos discentes.
4.2.5 Elaborar relatório final sobre as atividades no âmbito de suas atribuições, para encaminhamento à
Coordenação do Curso.
4.2.6 Preencher devidamente os diários de classe e assiná-los ao final da disciplina, de acordo com o
prazo estipulado no Calendário Acadêmico.

4.2.7 Visitar os polos de apoio presencial segundo o cronograma agendado com a Coordenação do
Curso, de acordo com os critérios definidos pela UNEAD, sendo uma visita, por Polo, a cada 20 horas
de carga horária da disciplina.
4.2.8 Atender aos prazos determinados pela Coordenação do Curso para entrega do material didático e
montagem da sala virtual de aprendizagem. O não atendimento deste item implica no
descredenciamento do professor e convocação imediata do próximo candidato aprovado.
5 DAS INSCRIÇÕES
5.1 Período: 08 a 15/08/2016.
5.2 A inscrição será feita até às 16 horas do dia 15/08/2016 - horário local, mediante preenchimento de
formulário eletrônico, por meio do link: http://www.selecao.uneb.br/professorunead2016/ no qual o
candidato informará o endereço de seu currículo lattes.
5.3 Os interessados poderão se candidatar em até 02 (duas) disciplinas constantes deste Edital, sendo
01 (uma) disciplina por cada semestre/curso.
6 DA SELEÇÃO
6.1 O processo de seleção será realizado por Comissão específica, constituída pela UNEAD, mediante
análise curricular, conforme barema apresentado no Anexo I deste Edital.
6.2 Os aprovados para a função de professor pesquisador serão classificados de acordo com a
pontuação e convocados por ordem de classificação, conforme necessidade dos Cursos.
6.3 Como critérios de desempate após análise do barema serão considerados, na seguinte ordem:
1. titulação;
2. experiência com EaD;
3. formação em EaD;
4. experiência docente no ensino superior;
5. experiência docente na educação básica; e,
6. idade.
6.4 Os aprovados e convocados deverão apresentar uma cópia dos documentos comprobatórios, em
data a ser divulgada no ato da publicação do resultado.
6.5 O processo de seleção ocorrerá no período de 16 a 20/08/2016.
7 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1 A UNEAD divulgará a lista dos professores pesquisadores selecionados por curso, no sítio
www.campusvirtual.uneb.br a partir do dia 23/08/2016.
7.2 Os candidatos terão até 5 (cinco) dias corridos, após a divulgação dos resultados para apresentar
recurso junto à Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD)/Coordenação UAB, que serão
analisados por comissão especificamente designada para tal, no endereço: Rua Silveira Martins, 2.555
- Cabula, Salvador/BA.
8 DA CONVOCAÇÃO
8.1 Quando convocado, o candidato apresentará originais, que serão devolvidas imediatamente, e cópias
para serem autenticadas pela UNEB e arquivadas junto às Coordenações dos Cursos, de todos os
documentos exigidos. A não apresentação desses documentos implicará a desclassificação imediata do
candidato e a convocação do candidato aprovado com pontuação imediatamente inferior.
8.2 O candidato aprovado deverá comparecer à UNEAD, em data a ser divulgada junto com o resultado
final, para:
1. preencher ficha de cadastro;
2. assinar o termo de compromisso da UAB e o termo de disponibilidade de carga horária para o
desempenho de suas funções;
3. entregar cópias, a serem autenticadas pela UNEAD, do diploma de graduação e maior pósgraduação, RG, CPF, PIS, Título de Eleitor, comprovante de votação na última eleição,

comprovante de residência, declaração de não acúmulo de bolsas CAPES e declaração de
experiência no magistério superior ou vínculo a Programa de Pós-Graduação stricto sensu
(Mestrado/Doutorado) ou formação em nível de Pós-Graduação stricto sensu
(Mestrado/Doutorado), para o processo de concessão de bolsa;
4. exclusivamente para os servidores públicos efetivos ou temporários da UNEB, entregar
declaração do Diretor do Departamento e do Coordenador do Colegiado de Curso presencial a que
está vinculado, informando ter ciência do ingresso no corpo docente de Curso de Graduação a
distância da UNEB como bolsista e atestando a compatibilidade da função com sua carga horária
no Colegiado de Curso presencial, sem prejuízo de suas obrigações funcionais com o
Departamento.
8.3 O candidato que não cumprir as exigências do item anterior será automaticamente desclassificado.
8.4 A remuneração por esta atividade será feita sob a forma de bolsa CAPES, na proporção de uma
bolsa para cada 15 (quinze) horas da disciplina ou de acordo com os parâmetros CAPES para as
disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Estágio Supervisionado.
8.5 O valor da bolsa varia conforme experiência profissional do candidato, podendo corresponder a R$
1.100,00 (mil e cem reais) para professores com experiência de no mínimo 1 ano em docência superior
ou vínculo a Programa de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) ou formação em nível de
Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) - (Professor Pesquisador II) e de R$ 1.300,00 (mil
e trezentos reais) para aqueles com 3 anos ou mais de experiência em docência superior - (Professor
Pesquisador I).
8.6 O candidato não poderá acumular mais de uma bolsa de acordo com a Lei Federal nº 11.273, de
06/02/2006 e a Lei nº 11.502/2007.
8.7 O pagamento das bolsas aos professores pesquisadores ficará condicionado ao cumprimento das
atribuições especificadas no cronograma e nos regulamentos dos Cursos. A última bolsa só será liberada
após o preenchimento do diário eletrônico e entrega dos diários devidamente assinados na Secretaria
Acadêmica da UNEAD.
9 DO NÚMERO DE VAGAS
9.1 O número de vagas para professor pesquisador dos cursos de graduação supracitados consta dos
quadros a seguir:
9.1.1 Bacharelado em Administração Pública
DISCIPLINA

SEM. /
PERÍODO

CARGA
HORÁRIA

VAGAS

Sociologia Organizacional

3º / 2016.1

60h

01

Contabilidade Pública

3º / 2016.1

60h

01

Direito Administrativo

4º / 2016.2

60h

01

Organização, Processos e
Tomada de Decisão

4º / 2016.2

60h

01

Sistemas de Informação e
Comunicação no Setor
Público

4º / 2016.2

60h

01

Teoria das Finanças Públicas

4º / 2016.2

60h

01

PERFIL DO CANDIDATO
Graduação em Ciências Sociais ou
Sociologia;
Pós-graduação stricto sensu na área ou
áreas afins.
Graduação em Ciências Contábeis;
Pós-graduação stricto sensu na área ou
em áreas afins.
Graduação em Direito;
Pós-graduação stricto sensu na área ou
áreas afins.
Graduação em Administração;
Pós-graduação stricto sensu na área ou
áreas afins.
Graduação em Sistemas de Informação
ou Ciências da Computação;
Pós-graduação stricto sensu na área ou
áreas afins.
Graduação em Administração, Ciências
Contábeis ou Ciências Econômicas;
Pós-graduação stricto sensu na área ou
áreas afins.

9.1.2 Licenciatura em Letras - Inglês
SEM. /
PERÍODO

CARGA
HORÁRIA

VAGAS

Língua Estrangeira
Intermediário II

4º / 2016.2

90

01

Leitura e Produção Textual

4º / 2016.2

60

01

Estudos Fonéticos e
Fonológicos

4º / 2016.2

90

01

DISCIPLINA

PERFIL DO CANDIDATO
Graduação em Letras - Língua Inglesa;
Pós-graduação na área ou áreas afins.
Graduação em Letras - Língua Inglesa;
Pós-graduação na área ou áreas afins.
Graduação em Letras - Língua Inglesa;
Pós-graduação na área ou áreas afins.

10 DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 O não cumprimento de um ou mais tópicos do item 4 deste Edital, DA FUNÇÃO E
ATRIBUIÇÕES DE PROFESSOR PESQUISADOR, implicará no cancelamento da bolsa.
10.2 A constatação de qualquer irregularidade na documentação implicará a desclassificação do
candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
10.3 Professores, ainda que selecionados, não serão efetivados no quadro docente de 2016 caso
possuam pendências no cumprimento de suas atribuições junto aos cursos de graduação ou pósgradução oferecidos pela UNEAD.
10.4 Em caso de cancelamento da bolsa de professor pesquisador, será convocado o próximo candidato
da sequência de classificação.
10.5 A aprovação e classificação dentro do número de vagas ofertado não assegura ao candidato o
direito automático de assunção da função, mas apenas a expectativa de ser integrado ao projeto.
10.6 Os casos não contemplados neste Edital serão deliberados por Comissão instituída pela UNEAD.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 27 de julho de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
BAREMA DE ANÁLISE CURRICULAR
Doutorado*

Completo na área - 15 pontos

Mestrado*

Completo na área - 10 pontos

Especialização*
Tempo de atuação no Magistério
Superior**
Tempo de atuação no Magistério da
Educação Básica**
Formação em EAD: Especialização
e/ou Capacitação (acima de 100h)
Formação em EAD: Extensão (até
100h)
Docência em EAD (Graduação ou
Pós-graduação) na UNEB
Docência em EAD (graduação e/ou
pós-graduação) em outra IES
Tutoria em EAD (Extensão,
Graduação e/ou Pós-Graduação)
Vínculo docente efetivo na UNEB
Vínculo docente temporário
(visitante ou substituto) na UNEB
Vínculo efetivo de servidor técnicoadministrativo da UNEB

Completa na área - 5 pontos

Em desenvolvimento na área ou
completo em área afim - 10 pontos
Em desenvolvimento na área ou
completo em área afim - 5 pontos
Completa em área afim - 2,5 pontos

2 pontos por ano

Máximo de 10 pontos

1 ponto por ano

Máximo de 10 pontos

2 ponto por curso

Máximo de 10 pontos

1 ponto por curso

Máximo de 10 pontos

2 pontos por disciplina

Máximo de 10 pontos

1 ponto por disciplina

Máximo de 10 pontos

1 ponto por semestre letivo

Máximo de 5 pontos

5 pontos

5 pontos

3 pontos

3 pontos

2 pontos

2 pontos

Vínculo ativo de servidor público
não docente

1 ponto por vínculo temporário

1 ponto por vínculo temporário

2 pontos por vínculo efetivo
Livro completo publicado***
2 pontos por publicação
Organização de livro***
1 ponto por publicação
Capítulo de livrox
1 ponto por publicação
Artigo científico em revista
1 ponto por publicação
indexadax
* Será considerada apenas a maior titulação.
** Não será computada a atuação concomitante.
*** Não cumulativo: a produção será pontuada uma só vez.
˟ Não cumulativo para a mesma produção.

2 pontos por vínculo efetivo
Máximo de 10 pontos
Máximo de 10 pontos
Máximo de 5 pontos
Máximo de 5 pontos

