EDITAL Nº 110/2018
Referente ao Aviso nº 188/2018, publicado no DOE de 25/09/2018
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, com fundamento no Decreto Governamental n.º 9.149,
de 23 de julho de 2004 e amparado pela Resolução n. 1.113/2015 do Conselho
Universitário (CONSU) e Lei Estadual nº 11.473/2009, torna público para
conhecimento dos interessados, e que preencham as condições constantes deste Edital,
que estão abertas as inscrições para Seleção Pública Simplificada por tempo
determinado - pessoa física, sem vínculo empregatício, para o desempenho da função de
Monitor do Curso Pré-vestibular – Projeto Universidade para Todos (UPT) – destinado
a alunos concluintes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual e alunos egressos,
mediante condições estabelecidas neste Edital.
01. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Projeto Universidade para Todos prepara alunos do 3º ano do ensino médio e
egressos da rede pública do Estado da Bahia, para o processo seletivo de acesso ao
Ensino Superior, por meio de aulas ministradas por monitores, sob a orientação e
coordenação de professores da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
02. DO OBJETO
2.1. A Seleção Pública de que trata este Edital objetiva o preenchimento de 02 (duas)
vagas para a função de Monitor das disciplinas: História e Geografia, nas turmas do
Polo de Senhor do Bonfim, extensões de Campo Formoso e Antônio Gonçalves,
segundo quadro do anexo I.
2.2. São atribuições da função de Monitor do Projeto Universidade para Todos:
a) Ministrar aulas presenciais cumprindo rigorosamente o horário escolar;
b) Planejar situações didático-pedagógicas visando assegurar a aquisição do saber pelos
alunos;
c) Elaborar e aplicar exames simulados e material didático da sua área específica;
d) Participar das reuniões de orientação com o Coordenador Pedagógico/Professor
Especialista de área, que ocorrerão quinzenalmente aos sábados;
e) Participar das atividades complementares – oficinas pedagógicas, aulões, seminários,
palestras e demais atividades pedagógicas propostas pela Coordenação;
f) Elaborar e encaminhar o Relatório Mensal ao Coordenador Pedagógico/Professor
Especialista, obedecendo aos prazos estipulados.
03. DO PÚBLICO ALVO:
3.1 DOS GRADUANDOS
3.1.1 Requisitos a serem atendidos pelos candidatos:
a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UNEB ou de outras
Instituições de Ensino Superior da rede pública;
b) Estar, no mínimo, no 3° semestre acadêmico do curso;
c) Não ter sido reprovado na disciplina para a qual concorre à vaga de monitor;
e) Dispor de horário para atuar no turno para o qual está se inscrevendo;
f) Possuir disponibilidade para participar das reuniões pedagógicas aos sábados.

3.2. DOS PÓS-GRADUANDOS
3.2.1 Requisitos a serem atendidos pelos candidatos:
a) Estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação da UNEB ou de
outras Instituições de Ensino Superior da rede pública;
b) Estar frequentando regularmente o curso de Pós-graduação;
c) Dispor de horário para atuar no turno para o qual está se inscrevendo;
d) Possuir disponibilidade para participar das reuniões pedagógicas aos sábados.
3.3. DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
3.3.1 Requisitos a serem atendidos pelos candidatos:
a) Ser preferencialmente licenciado na disciplina para a qual está se inscrevendo;
b) Dispor de horário para atuar no turno para o qual está se inscrevendo;
c) Possuir disponibilidade para participar das reuniões pedagógicas aos sábados.
04. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Os estudantes dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da UNEB ocuparão
prioritariamente as vagas existentes e, caso todas as vagas não sejam preenchidas, as
excedentes serão ocupadas pelos demais candidatos constantes no item 3 do presente
Edital, seguindo a orientação definida no quadro a seguir:

Período

Documentação
para
graduandos

Inscrições: 03 e 04 de outubro de 2018
Homologação Parcial das Inscrições: 05 de outubro de 2018
Recurso Homologação: 08 e 09 de setembro de 2018
Homologação Final das Inscrições e convocação para Aula: 10 de
outubro de 2018
Seleção: De 11 a 15 de outubro 2018
Publicação do Resultado Parcial: 16 de outubro de 2018
Período de Recurso Resultado Parcial: 17 e 18 de outubro de 2018
Resultado Final: 19 de outubro de 2018
- Curriculum Vitae com as comprovações de títulos para a etapa de
avaliação curricular (01 cópia);
- Atestado de comprovação de matrícula e frequência no curso;
- Histórico do semestre (01 cópia);
- RG (01 cópia);
- CPF (01 cópia);
- Cartão do PIS (01 cópia);
- Comprovante de Residência com o CEP (01 cópia);
- Comprovante bancário de conta corrente (extrato ou saldo), com o
nome do banco, agência e conta corrente (01 cópia);
- Declaração de que não recebe nenhuma bolsa estudantil

- Curriculum Vitae com as comprovações de títulos para a etapa de
avaliação curricular (01 cópia);
Documentação
- Atestado de comprovação de matrícula e frequência no curso;
para
pós- RG (01 cópia);
graduandos
- CPF (01 cópia);
- Cartão do PIS (01 cópia);

- Comprovante de Residência com o CEP (01 cópia);
- Comprovante bancário de conta corrente, com o nome do banco,
agência e número da conta corrente (01 cópia);
- Diploma da Graduação (01 cópia)
- Declaração de que não recebe nenhuma bolsa estudantil;
- Curriculum Vitae com as comprovações de títulos para a etapa de
avaliação curricular (01 cópia);
- Diploma de Graduação (01 cópia);
- Contracheque (01 cópia);
Documentação
- RG (01 cópia);
para professores
- CPF (01 cópia);
da Rede Pública
- Comprovante de Residência atualizado com o CEP (01 cópia);
- Cartão do PIS (01 cópia);
- Comprovante bancário de conta corrente com o nome do banco,
agência e conta corrente (01 cópia);
No interior do Estado da Bahia - As inscrições acontecerão
Local
de
presencialmente nos Campi da UNEB, sob a responsabilidade da
Inscrição
Direção do Departamento, onde as vagas foram disponibilizadas.
Horário
de
Das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h.
atendimento
4.2. No ato de inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, Anexo III, a
Declaração de não acúmulo de Bolsa, Anexo IV e Declaração de Disponibilidade de
Tempo, Anexo V deste Edital.
5. DAS VAGAS
5.1. Quadro de vagas:
POLO
Senhor do Bonfim
DEDV VII

MUNICÍPIO

DISCIPLINA

Nº DE VAGAS

Antônio Gonçalves

Geografia

01

Campo Formoso

História

01

5.2. Os turnos de funcionamento do Projeto nos municípios do interior do Estado da
Bahia serão definidos pelos Gestores de Polo, considerando a disponibilidade de salas
nas respectivas instituições públicas de cada localidade.
6. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS:
6.1. A Comissão de Seleção terá a seguinte composição: Coordenador Pedagógico do
Polo e até 02 (dois) professores convidados com titulação igual ou maior a dos
candidatos do referido pleito no Interior; As Comissões deverão proceder à análise e
julgamento final dos candidatos, seguindo os procedimentos estabelecidos neste Edital.
6.2. O Processo de Seleção constitui-se em 03 (três) etapas, de prova escrita, aula
expositiva, avaliação do currículo, conforme barema Anexo VI, além da observância do
que consta nos itens 3 e 4 deste Edital.
 Prova escrita (redação), à qual será atribuída nota de 0 a 10 - (Peso 3);

 Aula expositiva com atribuição de nota de 0 a 10 - (Peso 4);
 Avaliação Curricular (com as devidas comprovações)- (Peso 3).
6.3. Em caso de empate será considerado respectivamente:
 A média mais alta obtida na aula expositiva;
 A média mais alta obtida na prova escrita.
6.4. O candidato que obtiver média final inferior a 5,0 (cinco) está automaticamente
eliminado do processo seletivo.
6.5. O candidato que deixar de participar de alguma das etapas constantes no item 6.2
será automaticamente eliminado do processo seletivo.
6.6. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos e outras de
qualquer natureza que não atendam ao presente Edital, ocorridas em qualquer fase da
Seleção ou durante a execução do Projeto, eliminarão o candidato do processo.
7. DOS RESULTADOS
7.1. O resultado da Seleção Pública será publicado nos murais administrativos dos
Departamentos (interior), sendo convocados os primeiros colocados, que assinarão um
Termo de Compromisso, enquanto os demais passarão a ocupar um cadastro de reserva
e poderão ser chamados a qualquer momento, caso haja vaga, no período de vigência do
Projeto.
8. DA REMUNERAÇÃO E CONTRATAÇÃO
8.1. Ao Monitor será pago o valor de R$ 18,00 (Dezoito reais) por aula dada.
8.2. O pagamento de bolsas será suspenso, caso ocorra fechamento de turmas.
8.3. O período de vigência para o exercício da função do Monitor do Projeto
Universidade para Todos, está estimado em 03 (três) meses, entretanto está
condicionado ao início das atividades do Projeto, o qual será divulgado após a
publicação em DOE do resumo do contrato entre a UNEB e Secretaria de Educação do
Estado da Bahia (SEC).
8.4. O início das atividades fica condicionado à publicação do Contrato entre a
Secretaria da Educação (SEC) e a UNEB, e à disponibilização dos recursos pela
Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
8.5. É possível que a vigência seja inferior aos 03 (três) meses inicialmente previstos,
em razão da data de publicação do Contrato entre a Secretaria da Educação (SEC) e a
UNEB, e a disponibilização dos recursos pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
9.1. Os candidatos convocados participarão, obrigatoriamente, do processo de
capacitação inicial a ser realizado pelos Coordenadores Pedagógicos/Professores
Especialistas. A ausência na capacitação implica em impedimento para assumir a
função.
9.2. A bolsa não implicará, sob nenhuma hipótese, em vínculo empregatício com a
Universidade.
9.3. O desligamento do Monitor do Projeto poderá acontecer a qualquer tempo, desde
que avaliada a inadequação do mesmo à função que ocupa.
9.4. Cabe à Coordenação Pedagógica dos Campi e Coordenação Geral do Projeto
divulgar o quadro de vagas por disciplina, considerando a necessidade do Projeto.

9.5. A distribuição da carga horária dos monitores será definida pela Coordenação
Pedagógica dos Campi e Coordenação Geral do Projeto, levando-se em conta a
necessidade do Projeto.
9.6. Este Edital terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação;
9.7. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação Geral do
Projeto Universidade para Todos.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 24 de setembro de 2018.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS

ORDEM

01

02

MUNICÍPIO

LOCAL
FUNCIONAMENTO

DE

TURNO

VAGAS

ANTÔNIO
LOCAL
DEFINIDO
PELA
GONÇALVES SECRETARIA
MUNICIPAL
DE NOTURNO
EDUCAÇÃO

01
GEOGRAFIA

CAMPO
FORMOSO

01
HISTÓRIA

TOTAL DE VAGAS

LOCAL
DEFINIDO
PELA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE NOTURNO
EDUCAÇÃO

02

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO DE MONITORES
Nome completo legível:
Endereço Completo:

Bairro:

Município:

Telefone residencial:

Telefone celular:

E-mail
Data de nascimento:

Data da inscrição:

RG:

CPF:

PIS:
Curso de Graduação:
Instituição:
Num. Matrícula:
Curso
de
Graduação:

Semestre:
Pós

Instituição:
Tipo do vínculo:

Disciplinas
pretende concorrer:

( ) Estudante Universidade Pública
( ) Prof. Estado
( ) Prof. Município
que 1.

_________________________________________
Assinatura do Candidato

2.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSA
Eu, _________________________________________, portador do RG: ____________
e CPF: ___________________, residente na Rua /Av. __________________________
____________________________, nº ____, bairro: ____________________________
Cidade: __________________________, complemento: _____________________,
venho por meio deste declarar que não recebo nenhum tipo de bolsa institucional em
instituições públicas.
_____________________________________, _____ de __________ de _________.

___________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO
Eu, _________________________________________, portador do RG: ____________
e CPF: ___________________, residente na Rua /Av. __________________________
____________________________, nº ____, bairro: ____________________________
Cidade: __________________________, complemento: _____________________,
venho por meio deste declarar que tenho disponibilidade de tempo para atuar no Projeto
Universidade Para Todos – UPT / UNEB, no(s) turno(s) _______________________.

_____________________________________, _____ de __________ de _________.

___________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO V
BAREMA PARA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS

Disciplina:_________________________________________________
Candidato (a): ______________________________________NOTA:________
1. AVALIAÇÃO PROVA ESCRITA (Redação)
ITENS A SEREM AVALIADOS

Nº DE PONTOS
MÁXIMO OBTIDO
Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita
3
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 2
várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro
dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 3
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista
Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 2
necessários para a construção da argumentação
TOTAL
10
2 . AVALIAÇÃO DIDÁTICA (Aula Expositiva)
CRITÉRIOS
DESENVOLVIMENTO DA AULA
Segurança, domínio, relevância e profundidade do conteúdo
Abordagem das ideias fundamentais do conteúdo
Enfoque, atualidade e relevância do conteúdo apresentado

Nº DE PONTOS
MÁXIMO OBTIDO
2
1
1

Adequação do conteúdo em função do tempo estipulado para a
prova
1
Metodologia: adequação, inovação e criatividade
Linguagem: adequação, fluência e expressão oral
Uso adequado do material didático
Estrutura de plano de aula e a sua adequação ao desenvolvimento
apresentado
Referências: atualidade, consistência e pertinência
TOTAL
3. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
CRITÉRIOS
ATIVIDADES
Atividade de docência, na Educação Básica:
Fundamental/e ou Médio (01 ponto/semestre)

1
1
1
1
1
10

Nº DE PONTOS
MÁXIMO OBTIDO
Ensino
3

Atividade em Pré-Vestibular (01 pontos/semestre)
Atividade em Monitoria (0,5 ponto/semestre)
Participações em ações de extensão (0,5 ponto/semestre)
TOTAL

3
2
2
10

