AVSO DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais, estatutárias e
regimentais, convoca os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal
em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para comparecerem aos Estabelecimentos de Ensino,
indicados nos Cartões Informativos, disponibilizados no site www.selecao.uneb.br/uneb, a partir do dia
12/09/2017, a fim de se submeterem às provas, nas cidades polos de realização de provas: capital e
interior, conforme instruções abaixo discriminadas:
1. DAS PROVAS
A Prova Objetiva, etapa única do Processo Seletivo Simplificado REDA UNEB 2017, será composta por grupo
de questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, terá caráter
eliminatório e classificatório e será constituída por questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco)
opções de resposta e apenas uma correta, distribuídas entre as áreas dispostas no quadro a seguir:
Data

Provas
Língua Portuguesa

17/09/2017

Conhecimentos Gerais/
Atualidades
Conhecimentos
Específicos

Questões

Duração

15

15

4 horas

15

2. DO CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
2.1 Para obter o Cartão de Convocação para as provas, o candidato deverá acessar o site
www.selecao.uneb.br/uneb, no período de 12 a 17 de setembro de 2017, na seção de acompanhamento
de inscrição, utilizando seu código de inscrição ou RG e data de nascimento.
2.2 O Cartão de Convocação conterá os seguintes dados: nome, nº de identidade, CPF, nº de inscrição,
opção pelo local de atuação, cidade e local de aplicação da prova e outras informações complementares.
3. DO ACESSO AO LOCAL DA PROVA
3.1. A data prevista para aplicação da prova é o dia 17 de setembro de 2017, no turno vespertino, das 14h
às 18h, nos locais a serem divulgados no Cartão de Informação e no site www.selecao.uneb.br/uneb.
3.2. Os portões serão abertos às 13h20min e fechar-se-ão às 13h50min.
3.2.1 Após o fechamento dos portões, o horário de início da prova objetiva poderá variar em cada
sala de aplicação, sem prejuízo do tempo de duração estabelecido para a sua realização.
3.3. As provas serão aplicadas nas cidades definidas no anexo III do Edital de Inscrição n° 57/2017.
3.4. O candidato somente poderá fazer a prova no local determinado pelo Centro de Processo Seletivo
(CPS).
3.5. Não será permitida a realização da prova fora do local, horário e data divulgados para a seleção, assim
como o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao processo no local de aplicação da prova.
3.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões, munido
obrigatoriamente, de Documento de Identidade original (o mesmo utilizado para inscrição), caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, lápis e borracha.

3.7. O candidato que não apresentar Documento de Identificação com foto (atualizada), não fará a prova
objetiva.
3.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, o documento de
identidade original, por motivo de perda, ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário
próprio.
4. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS, CORREÇÃO E ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
4.1. A duração da Prova Objetiva será de 04 (quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento da Folha
de Respostas, ficando sob a responsabilidade dos fiscais da sala o controle do tempo de aplicação da prova
e as informações a respeito do tempo transcorrido.
4.1.1. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova
em virtude de afastamentos de candidato da sala de prova.
4.2. O candidato somente poderá entregar a prova após 02 (duas) horas do seu início.
4.3. O candidato poderá levar seu Caderno de Prova somente depois de decorridas 03h30min (três horas e
trinta minutos) do seu início.
4.4. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato a utilização de materiais de consulta,
máquinas calculadoras ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico bem como o uso de telefones
celulares, relógios de qualquer tipo, boné, chapéu, óculos escuros, pagers, protetor auricular, fardamento
militar e, ainda, portando arma de qualquer tipo, mesmo com a devida autorização.
4.5. O candidato que infringir o disposto no item anterior estará sumariamente eliminado do Processo
Seletivo, sem direito a recurso ou reclamação posterior.
4.6. Não haverá segunda chamada da prova e o não comparecimento por qualquer motivo, caracterizará
sua desistência e consequente eliminação do Processo Seletivo Simplificado.
4.7. Como forma de manter a segurança do Processo Seletivo Simplificado, o CPS/UNEB reserva-se o direito
de:
a) solicitar a coleta de impressão digital, bem como utilizar mecanismo de controle de segurança no
dia de aplicação da prova;
b) eliminar o candidato do Processo Seletivo, a qualquer momento, ou não efetivar a contratação
do classificado ou cancela-la, desde que tenha sido identificada a adoção de procedimentos
fraudulentos, sem que o mesmo tenha direito a recorrer da decisão tomada pela Universidade.
4.8. É de responsabilidade do candidato a entrega da Folha de Respostas antes de sair da sala de prova.
Caso isso ocorra, o candidato será eliminado do Processo Seletivo.
4.9. A prova objetiva será corrigida por processo eletrônico, por meio de digitalização das folhas de
respostas. Portanto, não serão computadas as questões que contenham marcação emendada e/ou
rasurada, ainda que legíveis; com mais de uma marcação; com marcação ultrapassando o campo
determinado; que não tenham sido marcadas com caneta tinta azul ou preta; cujo campo de marcação
esteja parcialmente preenchido.
4.10. A Prova Objetiva constará de 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha, numeradas
sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta e valerá 45 (quarenta e cinco)
pontos. Para cada questão objetiva será atribuído 1,0 (um) ponto. Havendo anulação de questão, será
atribuído o ponto desta para todos os candidatos.

4.11. O candidato será eliminado do Processo Seletivo se:
a) zerar uma das três Provas da área de conhecimento;
b) obtiver resultado nulo ou inferior a 30 (trinta) pontos na Prova Objetiva;
c) adotar procedimentos fraudulentos;
d) não entregar a folha de respostas;
e) infringir normas constantes do Edital do certame e/ou de outros documentos normativos relacionados
ao mesmo.
4.12. O gabarito será divulgado no site www.selecao.uneb.br/uneb, a partir das 15 horas do dia 19 de
setembro de 2017.
4.13. O CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS (CPS) NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA GUARDA DE QUAISQUER
OBJETOS PERTENCENTES AOS CANDIDATOS.
4.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo CPS/UNEB.
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