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EDITAL No 01/2013 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

Cronograma para realização das provas para preenchimento cargo de Professor do 
Departamento de Engenharia Elétrica na Classe de Adjunto “A”, regime de trabalho DE, na 
área de conhecimento: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. 
 

 

* 10/02/2014 – SEGUNDA-FEIRA 
- 08h00: Sessão Pública da Congregação da EPUFBA de Abertura do concurso na Sala de reunião da Congregação, 
5º andar; 
- 08h10: Sorteio do ponto para a prova escrita; 
- 08h30 às 13h30: Realização da prova escrita, incluído o tempo para consulta bibliográfica; 
- 18h30: Divulgação do resultado da prova escrita; 
- 18h40: Sorteio da ordem de apresentação da prova didática de todos os candidatos; 
 

* 11/02/2014 – TERÇA-FEIRA 
- 08h00: Sorteio do ponto para prova didática do 1º candidato; 
- 09h00: Sorteio do ponto para prova didática do 2º candidato; 
- 10h00: Realização da prova didática do 1º candidato; 
- 11h00: Realização da prova didática do 2º candidato; 
- 14h00: Sorteio do ponto para prova didática do 3º candidato; 
- 16h00: Realização da prova didática do 3º candidato; 

 
* 12/02/2014 – QUARTA-FEIRA 
- 09h00: Sorteio da ordem de apresentação do memorial de todos os candidatos; 
- 09h30 às 11h30: Defesa de memorial do 1º candidato; 
- 14h00 às 16h00: Defesa de memorial do 2º candidato; 
- 16h00 às 18h00: Defesa de memorial do 3º candidato; 
 

* 13/02/2014 – QUINTA-FEIRA 
- 14h00: Sessão Pública da Congregação da EPUFBA para divulgação do resultado final. 
 
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. 

 
 

Conforme o item 7.2.2.  do Edital 01/2013, o candidato que não comparecer à abertura da sessão 

de instalação do concurso ou a qualquer uma das provas e sorteios,  sempre com registro em lista 

de presença, nos horários definidos pela Congregação e pela Banca Examinadora, estará eliminado 

do mesmo e, por conseqüência, impedido de participar das etapas subseqüentes. 


