EDITAL N° 011/2019
Referente ao Aviso N° 012/2019, publicado no D.O.E. de 23/01/2019.

O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
público a abertura das inscrições para a seleção de professor para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO ESTRATÉGICA E NEGÓCIOS, aprovado pela Resolução do Conselho Universitário (CONSU)
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, a ser ofertado pelo Departamento de Ciências Humanas
(DCH) – Campus V – Santo Antônio de Jesus (BA).
PÚBLICO ALVO, DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PROFESSPOR, DEMANDA DE
TRABALHO, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS, INSCRIÇÕES, REMUNERAÇÃO.

1. PÚBLICO ALVO
Podem candidatar-se professores do quadro efetivo, substitutos e colaboradores da UNEB, habilitados para
lecionar as disciplinas as quais postularem vagas (ANEXO I). A contratação dos referidos professores será
norteada nos termos da Lei Estadual n. 11.473/2009; Os professores deverão ter pós-graduação na área ou
áreas afins, aderência ao componente a que se candidatarem, conforme o Anexo III e experiência mínima de
03 (três) anos em docência superior. Serão selecionados 16 (dezesseis) professores, de acordo com o quadro
abaixo:

COMPONENTE(S)
Gestão de Atacado e Varejo
Administração de Vendas
Orientação de TCC – Elaboração de Artigo Científico
Gestão de Custos e Preços
Gestão Estratégica e Empreendedorismo
Gestão de Pessoas
Desenvolvimento Humano e Cultura Organizacional
Ética e Direito Empresarial
Marketing de Relacionamento
Logística Empresarial
Gestão de Recursos Financeiros
Elaboração de Análise de Projetos
Pesquisa de Mercado e de Comportamento do Consumidor
Comércio Exterior para Micro e Pequenas Empresas
Docência do Ensino Superior
Metodologia da Pesquisa
TOTAL

2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR

QUANTIDADE DE VAGAS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
16

a) Ter disponibilidade para ministrar aulas às sextas-feiras (noturno) e aos sábados (matutino e
vespertino) – quinzenalmente.




Análise de Currículo: Peso 04
Entrevista: Peso: 06
A classificação dos candidatos se dará a partir da média ponderada (Mp):
Mp = n(4) + n(6)
∑P
b) A comissão de seleção será previamente constituída por 03 (três) docentes indicados pela Direção
do Departamento.
c) O docente selecionado terá que obter média superior a 7,0 (sete) a partir do cálculo de média
aritmética ponderada.
2.1 O processo de seleção terá caráter classificatório, sendo composto por análise do currículo e
entrevista do candidato, conforme ANEXO III.
2.2 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





Participar das reuniões administrativas com a coordenação do curso.
Entregar de Plano de curso do componente antes do início da aula.
Entregar do material didático com antecedência.
Não serão disponibilizadas hospedagem e alimentação.

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

a) Formulário de inscrição preenchido conforme modelo - ANEXO II – Cópia disponível no
colegiado de Administração.
c) Cópia do diploma de nível superior, cópia de certificado de Especialista e cópia do diploma de
mestrado/Doutorado.
d) Curriculum Lattes (CNPq) completo, atualizado nos últimos 03 (três) 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.
b) Duas fotos 3X4 (recentes e coloridas).
c) Cópia da Carteira de Identidade, CPF e do Título de Eleitor e comprovante de residência, cópia
do contracheque, comprovante do PIS, Extrato bancário (parte superior).
d) Cópia da certidão de nascimento (para os solteiros) ou da certidão de casamento.

e) Declaração que não recebe bolsa auxílio na UNEB.
f) Certificado de regularidade com a Justiça Eleitoral.
g) Certificado de regularidade com a Fazenda Nacional e Estadual.

5. DAS VAGAS
A seleção objetiva o preenchimento de 01 (uma) vaga para cada componente, exceto o componente
TCC, na qual o professor pode orientar até 05 (cinco) estudantes. Há a possibilidade de o candidato
requerer inscrição para mais de um componente, através do preenchimento de uma ficha de inscrição
para cada disciplina pleiteada.

6. INSCRIÇÕES
Não haverá taxa de inscrição. As inscrições serão realizadas no Colegiado 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. Dr. Felipe Rodrigues Bomfim. As inscrições serão
realizadas entre os dias 31/01/2019 a 11/02/2019, das 13h às 20h, no Colegiado de Administração. A
data limite de postagem das inscrições será até o dia 11/02/2019 até às 23h59min.
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 Departamento de Ciências Humanas – DCH\Colegiado de Administração, até 15
(quinze) dias após a divulgação do resultado final, após o qual serão incinerados.
1ª etapa
 Dia 12/02/2019

Divulgação do resultado da homologação das inscrições na página do
Curso – seção resultados e na Secretaria do Curso

 Dias 13 e 14/02/2019

Interposição de recurso na Secretaria do Curso (48 horas)

 Dia 15/02/2019

Divulgação dos candidatos selecionados para II etapa. Os candidatos
serão informados das datas, horários e locais da entrevista, através de
publicação na página do Curso – seção resultados.

2ª etapa
 Dia 18/02/2019

Realização das Entrevistas (Das 8h às 18h), conforme divulgação na
Secretaria do Curso e publicação da análise do Currículo Vitae ou
Lattes dos candidatos.

Resultado Final
 Dia 19/02/2019

Divulgação dos candidatos aprovados

 Dias 20 e 21/ 02/2019
 Dia 22/02/2019

Interposição de recurso na Secretaria do Curso (48 horas)
Divulgação do resultado final por ordem de classificação

 Dia 25/02/2019
 Dia 15/03/2019

Convocação dos aprovados
Início das aulas

7. DA SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada em 02 (duas) etapas, a saber:
 1ª etapa: (eliminatória) – Homologação das inscrições.
 2ª etapa: (classificatória e eliminatória) - Análise do Curriculum vitae ou modelo Lattes e realização
de entrevistas. Todas as etapas da seleção docente seguirão o barema do Anexo III constante deste
Edital.
8. DA REMUNRAÇÃO
Os professores receberão uma Bolsa Auxilio no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) por componente,
conforme deliberação do colegiado da Pós-Graduação em Gestão Estratégica e Negócios.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão deliberados pela comissão de seleção docente, desse Edital, do Curso de
Especialização em Gestão Estratégica e Negócios, composto pelo coordenador e pelo colegiado da
Pós-graduação. Em caso de dúvidas o contato pode ser feito pelos telefones: (75)3631-2652 / 2855
Ramal 209 ou e-mail: colegiadoadm2014@gmail.com

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 22 de janeiro de 2019.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES
Componente /módulo: Gestão Estratégica e Empreendedorismo
Ementa: Conceito de Estratégia e Tática. Análise de portfólio. Análise de ambiente interno e externo.
Identidade Organizacional. Níveis de planejamento e de Objetivos. Fases do Planejamento estratégico.
Vinculação de competências e vantagem competitivas. Balanced Scorecard como modelo de gestão pela
estratégia
Componente /módulo: Gestão de Pessoas
Ementa: Fundamentos da Gestão de pessoas. Gestão Estratégica de Pessoas. Cultura e Clima
Organizacional. Trabalho em equipe. Recrutamento e seleção de pessoas. Treinamento, desenvolvimento e
educação no contexto organizacional. Gestão de desempenho de pessoas. Planejamento e desenvolvimento
de carreira.
Componente /módulo: Desenvolvimento Humano e Cultura Organizacional
Ementa: Diferenciação entre clima cultura organizacional. Conceito de clima organizacional. Conceito de
cultura organizacional. Níveis para apreensão da cultura organizacional. Posturas para diagnóstico de cultura
organizacional. Proposta de diagnóstico de cultura organizacional. Processo de mudança e a cultura
organizacional. Conceito de Poder Relação entre conceito e poder nas organizações. A influência do clima e
cultura das organizações na satisfação e motivação para o trabalho. Influência das Políticas de R.H. na
formação do clima e cultura das organizações. Clima, cultura e planejamento estratégico em R.H.
Componente /módulo: Ética e Direito Empresarial
Ementa: Demonstrar a importância da Ética, inicialmente em caráter geral e, posteriormente, discriminar o
seu conteúdo no cenário das relações interpessoais, dentre as quais se destaca o ambiente laboral.
Componente /módulo: Marketing de Relacionamento
Ementa: Tipos e características dos serviços; Impacto do macroambiente sobre serviços; Implicação das
características dos serviços nos programas de Marketing; Estratégias de Marketing de Serviços;
Administração da Diferenciação; Administração da Qualidade; Administração da Produtividade; Marketing
de Relacionamento; Marketing Pessoal; Composto de marketing aplicados às empresas de serviços;
Configuração do serviço; Distribuição; Promoção; Preço; Qualidade em Serviços; Qualidade percebida;
Ciclo de cliente; Avaliação da qualidade em serviços; Plano de marketing para empresas de serviços;
Oportunidades de mercado; Etapas de um plano de Marketing; Organização e controle de Marketing
Componente /módulo: Logística Empresarial
Ementa: Fundamentos e conceitos da Logística Empresarial. As relações entre logística e marketing. A
Logística Integrada e a importância do Supply Chain Management nas estratégias de marketing das
organizações. Distribuição otimizada de produtos. Definição da Estratégia de distribuição. Critérios e
escolha de um serviço de transporte. Definição da Estratégia de Localização. Facilidades logísticas: função e
justificativa econômica. Definição da Estratégia de Localização
Componente /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.
Componente /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.
Componente/módulo: Gestão de Recursos Financeiros
Ementa: A atividade contábil e financeira e o fluxo das informações nas organizações. Principais
ferramentas de gestão financeira e contábil e o desenvolvimento de instrumentos de planejamento e controle.
Indicadores financeiros que visam mostrar o desempenho de uma organização. Estratégias referente a custos
e formação dos preços. Sistemas de planejamento financeiro e orçamentário.
Componente /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
Componente /módulo: Elaboração de Análise de Projetos
Ementa: Contexto do gerenciamento de projetos. Processos do gerenciamento de projetos: processos do
projeto, grupos de processos, interações entre processos. Gerenciamento do escopo. Gerenciamento do
tempo. Gerenciamento do custo. Gerenciamento de recursos humanos. Gerenciamento da comunicação.
Gerenciamento da qualidade. Gerenciamento do risco. Gerenciamento de subcontratações, contratos,
suprimentos. Integração e planejamento em gerenciamento de projetos: desenvolvimento e execução do
plano de projeto, controle de mudanças o plano do projeto.
Componente /módulo: Pesquisa de Mercado e de Comportamento do Consumidor
Ementa: Pesquisa de mercado; Acompanhamento de tendências; Modelos de pesquisa quantitativa e
qualitativa; Processo da pesquisa de marketing; A segmentação de mercado; Pesquisas de imagem da marca;
Pesquisa de comunicação e propaganda; Testes de produto e embalagens; Novos desenvolvimentos e
inovações em pesquisas de mercado. Comportamento do consumidor; Consumidores como indivíduos:
motivação, percepção, aprendizado, memória e atitude; Determinantes pessoais: fatores pessoais, ciclo de
vida da família, ocupação, circunstancias econômicas, estilo de vida, personalidades e autoconceito.
Componente /módulo: Comércio Exterior para Micro e Pequenas Empresas
Ementa: Política do Comércio Exterior Brasileiro. Composição do Comércio Exterior. Procedimentos
Administrativos na Importação e Exportação. Tributação no Comércio Exterior. Transporte Internacional.
Componente/módulo: Docência do Ensino Superior
Ementa: Funções sociais da educação superior. Conceito de trabalho e trabalho pedagógico universitário em
diferentes contextos. Importância e necessidade da formação pedagógica do professor universitário.

Princípios metodológicos do trabalho pedagógico universitário: intencionalidade, criticidade, construção,
reflexão, criatividade, parceria, auto-avaliação, autonomia, inclusão e indissociabilidade do ensino, da
pesquisa e da extensão. Dimensões do processo didático e seus eixos norteadores: ensinar, aprender,
pesquisar e avaliar. A centralidade da avaliação em suas diferentes dimensões: avaliação da aprendizagem,
do trabalho pedagógico e institucional. Planejamento do trabalho pedagógico. A relação pedagógica nos
diversos contextos formativos. Impacto das políticas de avaliação na organização do trabalho pedagógico.

Componente/módulo: Metodologia da Pesquisa
Ementa: Conhecimento e método científico. Pesquisa e seu objetivo. Finalidade, natureza, métodos e tipos
de pesquisa. Orientação para apresentação de trabalhos: normas, estrutura, preparação e apresentação gráfica
do trabalho científico de acordo com ABNT. Elementos estruturais para composição de um projeto de
pesquisa
Componente/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 05 (cinco) orientandos. O referido trabalho pode ser uma pesquisa individual orientada, sobre um
tema ligado à área de conhecimento, relatado sob forma de Artigo Cientifico, que deverá ser apresentado na
forma escrita.

ANEXO II
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
COMPONENTE PLEITEADO: ____________________________________________________
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 2018-2019
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:

Formação
Acadêmica
Graduação:
Especialização

UF:

CEP:

Cx. Postal

E-mail:

Instituição:

Especificação

UF:

CEP:

Telefone:
( )

E-mail:
UF

País

Ano de
Instituição
conclusão

:
Mestrado:
Doutorado:
Pósdoutorado:

Local e data: Santo Antonio de Jesus-Ba, ______ de ________________ de ________.
_________________________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO III
BAREMA DA ANÁLISE CURRICULAR PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR DO CURSO DE
GESTÃO ESTRATÉGICA E NEGÓCIOS.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

DISCRIMINAÇÃO

PONTUAÇÃO
ÍTENS A CONSIDERAR
PONTUAÇÃO

FORMAÇÃO ACADÊMICA
1
 Pós-Doutorado
1
 Doutorado
1
 Mestrado
1
 Especialização
EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
2,0 (0,5 cada)
 Na área da disciplina
4,0 (0,25 cada)
 Em área correlata
1,0
 Em outra área
TOTAL
Fonte: Colegiado de pós-graduação de Adm./Uneb/DCH-5.

0,5
2,5
2
1
2
1
1
10

