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EDITAL UFBA Nº 01/2013- INCLUSÃO Nº34 - CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROFESSOR ASSISTENTE- 20 HORAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 

 

ÁREA/MATÉRIA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS METÁLICOS 

 

CRONOGRAMA DETALHADO DO CONCURSO 

 

Período de realização das provas do concurso 4 e 5/03/2015 

 

Local: Escola Politécnica da UFBA-EPUFBA, Rua Professor Aristides Novis, nº 02 – Federação, 

Salvador/BA  

 

* 4/03/2015 – QUARTA-FEIRA 

- 08:00 horas: Abertura no concurso na Sala da Congregação da Escola Politécnica da UFBA; 

- 08:10 horas: Sorteio do ponto da prova escrita (formato dissertativo) e início do período de consulta 

(uma hora). Início da avaliação dos títulos (prova de títulos); 

- 09:15 às 13:15 horas: Realização da prova escrita por parte dos candidatos; 

- 15:30 horas: Divulgação dos resultados da prova escrita; 

- 15:40 horas: sorteio da ordem de apresentação da prova didática de todos os candidatos. 

- 15:45 horas: sorteio do ponto para prova didática do 1º candidato. 

- 16:50 horas: sorteio do ponto para prova didática do 2º candidato. 

- 17:45 às 18:45 horas: realização da prova didática do 1º candidato. 

- 18:50 às 19:50 horas: realização da prova didática do 2º candidato. 

 

* 5/03/2015 – QUINTA-FEIRA 

- 08:00 horas: sorteio da ordem de apresentação do memorial de todos os candidatos. 

- 08:05 às 10:05 horas: defesa de memorial do 1º candidato.  

- 10:10 às 12:10 horas: defesa de memorial do 2º candidato.  

- 13:00 horas: Início da elaboração do relatório final. 

- 18:00 horas: Divulgação dos resultados na Sala da Congregação da Escola Politécnica da UFBA. 

 

 OBSERVAÇÃO: O cronograma poderá ser alterado em virtude da quantidade de candidatos que 

compareçam à abertura do concurso e da quantidade de candidatos aprovados na prova escrita. 


