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PROGRAMA COMPLEMENTAR DO CONCURSO DA ÁREA DE
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8h:39min.

9h:45min.

Início da prova escrita (duração máxima: até 4h).
A Presidência da Comissão deve relembrar aos
candidatos as determinações do Art. 6° da
Resolução FMB-UFBA n° 3/2010. Antes do início

Idem

responsabilidade dos candidatos)

dessa etapa, a Comissão Julgadora deve garantir o pleno
cumprimento da determinação na alínea “h” do Art. 6° da
Resolução FMB-UFBA n° 3/2010.

13h:45min.

18h

Correção da prova escrita
reservada exclusivamente
Comissão
Julgadora,
procedimentos internos –

(atividade restrita e
aos membros da
bem
como
os

observar critérios de
avaliação da prova escrita estabelecidos nos incisos I a III
do §8° do Art. 16 da Resolução CONSUNI n° 11/2010,
reiterados no §1° do Art. 8° da Resolução FMB-UFBA n°
3/2010)

Sessão Pública da Congregação: Divulgação dos
Resultados da prova escrita (verificar determinações
estabelecidas na Resolução CONSUNI n° 11/2010). Nesse
momento, é obrigatória a presença de todos os candidatos.

Sala do Depto. de
Neurociências e
Saúde Mental da
FMB (Anexo I do
Canela)

13 de Março de 2011

8h:30min.

LOCAL

Idem

8h

ATIVIDADE(S)
Instalação da Comissão Julgadora pela direção
da FMB-UFBA; Convite aos Candidatos para o
ingresso ao local e apresentação aos Membros da
Comissão Julgadora
Informações
aos
candidatos
sobre
os
regramentos desse concurso
Sorteio do ponto para a prova Escrita (pelo
Presidente da Comissão Julgadora - §2° do Art. 16
da Resolução CONSUNI n° 11/2010)
Revisão da organização da programação para
realização das provas (etapa reservada aos
Membros da Comissão Julgadora).
Consulta bibliográfica pelos candidatos, duração
máxima: até uma (1) hora (fontes de exclusiva

Sala 12 do
prédio FMB
(Anexo I do
Canela)

HORÁRIO

Sala do
Depto. de
Neurociência
s e Saúde
Mental da
FMB (Anexo
I do Canela)

DATA

2

9h

Idem: sorteio para o 2° (segundo) Candidato

Idem

Idem: sorteio para o 3° (terceiro) Candidato
Prova Didática do 1° (primeiro) Candidato, ao
qual
é
recomendado
providenciar
os
equipamentos necessários à plena realização
dessa prova.

Idem

Observação: sob a supervisão da Presidência, a Secretaria
deve iniciar a gravação antes citando o nome completo do
candidato e o horário de início e, ao final, o horário de
término.

Sala 12 do prédio
FMB (Anexo I do
Canela)

10h

Sala do Depto. de Neurociências e
Saúde Mental da FMB (Anexo I
do Canela)

8hB

Sorteio da ordem de apresentação da prova
didática – obrigatória a presença de todos os
candidatos; e logo em seguida: (a) Sorteio do
ponto da Prova Didática do 1° (primeiro)
Candidato; (b) entrega pelo candidato de quatro
(4) cópias reprográficas do plano de aula sobre o
tema sorteado, com todas as páginas assinadas; e
(c) entrega à Secretaria ou à Presidência os
comprovantes, se necessários, dos títulos
complementares
ou
outros
documentos
pertinentes, e também as quatro (4) vias do
barema, preenchidas e com todas as páginas
assinadas pelo(a) candidato(a)

11h

Idem: Prova Didática do 2° (segundo) Candidato

Idem

12h

Idem: Prova Didática do 3° (terceiro) Candidato

Idem

14h:30min.

Julgamento dos títulos (etapa reservada e
exclusiva aos Membros da Comissão Julgadora)

Sala do Depto.
de Neurociências
e Saúde Mental
da FMB (Anexo
I do Canela)

19 de Março de 2011A
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16h:30min.

Sessão Pública da Congregação: Divulgação dos
resultados (verificar determinações estabelecidas na

(estimada)

17h:30min.
(estimada)

Idem

Resolução CONSUNI n° 11/2011)

Revisão geral da documentação, inclusive atas,
pela Comissão Julgadora e Secretaria do
Concurso

Idem

A

Entre as opções de datas oferecidas pela Comissão Examinadora, para a prova didática, a data de 19 de Março p.
foi consensual e aprovada unanimemente por todos, Candidato(as) e Membros da Comissão Examinadora.
B

Considerando que dos 10 (dez) candidatos só houve o comparecimento de três (3) para a realização da prova
escrita, os horários subsequentes a esse (8 horas de 19 Março de 2011) podem ser alterados conforme o número de
candidatos indicados como aprovados, pela Comissão Examinadora, na prova escrita.

