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RETIFICAÇÃO Nº 08 

 
                                                                                                                                                                
 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em 
vista o disposto no Decreto nº 7.485/11, DOU de 19/05/2011 e na Portaria Interministerial do MP nº 440/2011, 
DOU de 18/10/2011, resolve: 
 

Retificar  e Incluir  os itens abaixo do Edital 03/2012, publicado no DOU de 17/09/2012, Seção 3, págs. 91-97.  
 
Para o Edital de Inclusão nº 01, publicado no DOU de 16/10/2012, Seção 3, págs. 64 a 66, esta retificação é 
válida apenas para os concursos cujas provas ainda não foram realizadas.  
 
Para os Editais de inclusão nº 02 e nº 03, publicados no DOU de 16/11/2012, Seção 3, págs. 104 a 108 e no 
DOU de 12/12/2012, Seção 3, págs. 73 a 75, respectivamente, esta retificação é válida para todos os concursos. 

 

Onde se lê:   
7.5.4. O sorteio do ponto para a prova teórico-prática será efetuado pelo Presidente da Comissão Julgadora. 
Leia-se:  
7.5.4. O sorteio do ponto para a prova teórico-prática será efetuado pelo Presidente da Comissão Julgadora, ficando o 
ponto sorteado eliminado da lista de pontos para a prova didática. 
 

Onde se lê:  
7.6.3. O sorteio do ponto para a prova escrita será efetuado pelo Presidente da Comissão Julgadora. 
Leia-se:  
7.6.3. O sorteio do ponto para a prova escrita será efetuado pelo Presidente da Comissão Julgadora, ficando o ponto 
sorteado eliminado da lista de pontos para a prova didática. 
 

Onde se lê: 
7.7.2. A prova didática será realizada em tantas sessões públicas quantos forem os candidatos aprovados na prova 
teórico-prática ou escrita. 
Leia-se: 
7.7.2. A prova didática será realizada em tantas sessões públicas quantos forem os candidatos aprovados na prova 
teórico-prática ou escrita, sendo vedada a presença dos demais candidatos. 
 

Onde se lê: 
7.7.8 Cada candidato disporá para apresentação de sua aula de um mínimo de 50 (cinqüenta) minutos e um 
máximo de 60 (sessenta) minutos, sendo vedada a presença dos demais candidatos.  
7.7.9. No julgamento da prova Didática, cada membro da Comissão Julgadora atribuirá sua nota considerando 
os critérios estabelecidos pela Congregação, que devem atender inclusive: 

I - a coerência entre os objetivos previstos no plano de aula e os conteúdos desenvolvidos; 
II - o desempenho didático e utilização adequada do tempo; 
III - comunicação, clareza e objetividade. 

 

Leia-se: 
7.7.8. Cada candidato disporá de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) minutos para apresentação de sua aula, de forma que o 
desrespeito aos limites supracitados será passível de avaliação pela banca examinadora. 



7.7.9. No julgamento da prova didática, cada membro da Comissão Julgadora atribuirá sua nota levando em conta os 
critérios estabelecidos pela Congregação em um barema especialmente elaborado e aprovado para a prova em questão, 
considerando não apenas, mas inclusive: 

I - a coerência entre os objetivos previstos no plano de aula e os conteúdos desenvolvidos; 
II - o desempenho didático e utilização adequada do tempo; 
III - comunicação, clareza e objetividade. 

 
Incluir: 
7.7.10. O barema a que se refere o parágrafo anterior deverá estar disponível para conhecimento dos candidatos na 
respectiva Unidade Universitária e inserido no endereço eletrônico da UFBA, juntamente com a homologação das 
inscrições. 
7.7.11. Não cabem arguições à prova didática pela banca examinadora, assim como não é permitida qualquer 
manifestação por parte do público presente. 
 

Onde se lê: 
7.8.6. São considerados títulos científicos, artísticos ou literários aqueles relativos a publicações em livros ou periódicos 
especializados, trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas e realizações/execuções de obras de arte. 
Leia-se: 
7.8.6. São considerados títulos científicos, artísticos ou literários aqueles relativos a publicações em livros ou periódicos 
especializados, trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas, patentes, conferências e palestras proferidas, 
concertos e recitais apresentados e realizações/execuções de obras de arte, de projetos de arquitetura e de planos 
urbanísticos. 
  

Onde se lê: 
7.9.3. No julgamento do Memorial, os membros da Comissão Julgadora pesarão, levando em conta o cargo visado:  

I - a relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a essa atividade; 
II - a coerência da trajetória percorrida pelo candidato na sua vida acadêmica; 
III - o domínio e a atualização do candidato quanto ao tema do concurso; 
IV - a capacidade de liderança universitária do candidato; 
V – a capacidade de contribuir para o desenvolvimento institucional. 

Leia-se: 
7.9.3. No julgamento do Memorial, os membros da Comissão Julgadora, baseados em um barema especialmente 
elaborado e aprovado para a prova em questão, pesarão, levando em conta o cargo visado: 

I - a relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a essa atividade; 
II - a coerência da trajetória percorrida pelo candidato na sua vida acadêmica; 
III - o domínio e a atualização do candidato quanto ao tema do concurso; 
IV - a capacidade de liderança universitária do candidato; 
V – a capacidade de contribuir para o desenvolvimento institucional. 

Incluir: 
7.9.4. O barema a que se refere o caput deste artigo deverá estar disponível para conhecimento dos candidatos na 
respectiva Unidade Universitária e inserido no endereço eletrônico da UFBA, juntamente com a homologação das 
inscrições. 
 

Onde se lê: 
9.2.7.1. Caso ainda persista o empate, a indicação do primeiro colocado será feita pela Congregação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
Leia-se: 
9.2.7.1. Caso ainda persista o empate, a indicação do primeiro colocado será feita pela Congregação da Unidade 
Universitária, de acordo com a legislação em vigor. 
 

Onde se lê: 
10.2.1. O relatório final poderá ser recusado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Congregação em votação 
aberta. 
Leia-se: 
10.2.1. O relatório final poderá ser recusado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Congregação da Unidade 
Universitária, em votação aberta. 



 

Onde se lê: 
10.3.3. Recursos extemporâneos serão indeferidos preliminarmente.  
Leia-se: 
10.3.3. Recursos extemporâneos serão prontamente indeferidos. 
 
 

Salvador, 12 de dezembro de 2012 
 
 

DORA LEAL ROSA 
Reitora 


