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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

Fundada em 18 de Fevereiro de 1808 

 

 

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA E CIRURGIA 

- DAC 

 
Concurso Público para a classe de Professor AUXILIAR 

EDITAL UFBA n° 6/2010 
 

PROGRAMA COMPLEMENTAR DO CONCURSO DE ÁREA DE CONHECIMENTO: MED-
B46 “CIRURGIA TORÁCICA” (COM ÊNFASE EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)” –

CLASSE DE PROFESSOR AUXILIAR –uma (1) vaga 
 

 
 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL  

Instalação da Comissão Julgadora pelo Diretor  e 

pelo Chefe do DAC FMB-UFBA; Convite aos 

Candidatos para o ingresso ao local e apresentação 

aos Membros da Comissão Julgadora 
8h 

Informações aos candidatos sobre os regramentos 

desse concurso 

Sala 11 do Anexo I 

da Faculdade de 

Medicina da Bahia, 

FMB (Vale do 

Canela) 

Sorteio do ponto para a prova Escrita (pelo 

Presidente da Comissão Julgadora - §2° do Art. 16 da 

Resolução CONSUNI n° 11/2010) 

Idem 

8h:10min. 
Revisão da organização da programação para 

realização das provas (etapa reservada aos Membros 

da Comissão Julgadora). 

Sala do 

Departamento de 

Anestesiologia e 

Cirurgia (DAC) 

8h:10min. 
Consulta bibliográfica pelos candidatos, duração 

máxima: até uma (1) hora (fontes de exclusiva 

responsabilidade dos candidatos). Término: 

09:10min. 

9h:45min. 

Realização 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 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. 

Análise preliminar dos Curriculos pela Comissão 

julgadora – BAREMA. Término: 13h:45min. 

Sala 11 do Anexo I 

da Faculdade de 

Medicina da Bahia, 

FMB (Vale do 

Canela) 

14h:00min. 

Correção da prova escrita (atividade restrita e 

reservada exclusivamente aos membros da Comissão 

Julgadora, bem como os procedimentos internos – 

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) 

Sala do 

Departamento de 

Anestesiologia e 

Cirurgia (DAC) 

8 
de

 A
br

il 
de

 2
01

1 

16h:30min. 
(estimada) 

Divulgação Pública do Resultado da prova escrita 

(verificar determinações estabelecidas na Resolução 

CONSUNI n° 11/2010). Nesse momento, é 

obrigatória a presença de todos os candidatos. 

Sala 11 do Anexo I 

da Faculdade de 

Medicina da Bahia, 

FMB (Vale do 

Canela) 
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A
 Os horários seguintes a esse (8h de 9 de Abril) podem ser alterados conforme o número de aprovados na prova 

escrita (entre aqueles 5 candidatos presentes para a prova escrita). 

Sorteio pelos Candidatos aprovados na prova escrita, 

eliminatória e classificatória, da ordem de 

apresentação da prova Didática, chamada para o 

sorteio segundo a ordem de inscrição. 

Sala 11 do Anexo I 

da Faculdade de 

Medicina da Bahia, 

FMB (Vale do 

Canela) 17h:40 min. 
(estimada) Entrega à secretaria ou à presidência da Comissão 

Examinadora dos comprovantes, se necessários, dos 

títulos complementares ou outros documentos 

pertimentes; e barema. 

Idem 

17h:50 min. 
(estimada) 

Sorteio do Ponto de Prova Didática do 1º. Candidato: 

entrega pelo candidato de quatro (4) cópias 

reprográficas do plano de aula sobre o ponto 

sorteado. 

Idem 

19h:50min. 
(estimada) 

Prova Didática do 1° (primeiro) Candidato, o qual 

tem a responsabilidade de providenciar os 

equipamentos necessários à plena realização dessa 

prova. 

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. 

Idem 

8hA 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 2° (segundo) 

Candidato; e entrega pelo candidato de quatro (4) 

cópias reprográficas do plano de aula sobre o tema 

sorteado. 

Sala do 

Departamento de 

Anestesiologia e 

Cirurgia (DAC) 

9h Idem: sorteio para o 3° (terceiro) Candidato Idem 

Idem: sorteio para o 4° (quarto) Candidato 

10h 

Prova Didática do 2° (segundo) Candidato, o qual 

tem a responsabilidade de providenciar os 

equipamentos necessários à plena realização dessa 

prova. 

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 11 do Anexo I 

da Faculdade de 

Medicina da Bahia, 

FMB (Vale do 

Canela) 

Idem: sorteio para o 5° (quinto) Candidato 

11h 
Idem: Prova Didática do 3° (terceiro) Candidato 

Idem 

12h Idem: Prova Didática do 4° (quarto) Candidato Idem 

13h Idem: Prova Didática do 5° (quinto) Candidato Idem 

15h:30min. Complementação da avaliação dos Títulos. Redação 

dos pareceres das provas. 

Sala do 

Departamento de 

Anestesiologia e 

Cirurgia (DAC) 

9 
de

 A
br

il 
de

 2
01

1 

17h 
(estimada) 

Divulgação publica do resultado do concurso 
Sala 3 do Anexo I da 

FMB (Vale do 

Canela) 


