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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2013 
 
Institui normas complementares, no âmbito do ICI/UFBA, 
para os concursos públicos de ingresso na Carreira do 
Magistério Superior e no Cargo Isolado de Professor 
Titular-Livre do Magistério Superior. 

 
A Congregação do Instituto de Ciência da Informação (ICI) da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Resolução nº 
03/2013 do Conselho Universitário da UFBA, resolve:  
 
Art. 1º – Na data, local e horário do primeiro dia do concurso, a Presidência da Congregação 
instalará a Banca Examinadora, composta de acordo com os artigos 30 e 31 da Resolução nº 
03/2013 do Conselho Universitário da UFBA, que procederá à coleta das assinaturas dos candidatos 
e candidatas presentes ao concurso.  
 
Art. 2º – Compete à Banca Examinadora redigir a ata de instalação do concurso, incluindo o 
registro das seguintes informações:  
I – Nomes dos membros da Congregação do ICI/UFBA presentes à abertura do concurso;  
II – Nomes dos candidatos e candidatas presentes e também daqueles eliminados do concurso por 
estarem ausentes no momento da abertura do concurso;  
III – Programa do concurso, envolvendo todas as etapas do processo seletivo, as datas e os horários 
previstos para realização das provas pelos diferentes candidatos e candidatas;  
IV – Nomes e espaços para assinatura de todos os candidatos e candidatas presentes, membros da 
Banca Examinadora e do Presidente da Congregação ou seu substituto legal. 
 
Art. 3º – O programa e as etapas do concurso, incluindo as datas e os horários previstos para a 
realização dos exames de cada um(a) do(a)s candidato(a)s presentes, deverão ser definidos pela 
Banca Examinadora segundo as diretrizes do Art. 13, parágrafo 3º, da Resolução nº 03/2013 do 
Conselho Universitário da UFBA e de acordo com o Edital do concurso. 
 
Art. 4º - A duração máxima da prova escrita será de 5 (cinco) horas, incluído o tempo para a 
consulta bibliográfica, em material impresso, fixado em 1 (uma) hora, dentro do prédio do ICI, 
impedido o uso de laboratórios de informática da Unidade e  de quaisquer dispositivos eletrônicos. 
A partir da consulta bibliográfica poder-se-á proceder a anotações apenas em folhas rubricadas pela 
Banca Examinadora. Encerrado o período de consulta, o candidato apenas poderá ficar de posse das 
anotações nas folhas rubricadas para a elaboração da prova. 
 
Art. 5º – Cabe à Congregação do Instituto de Ciência da Informação o planejamento, a organização 
administrativa e a direta supervisão do concurso.  
 
Art. 6º – Cabe à Banca Examinadora a observação e o cumprimento dos prazos estipulados para a 
duração das provas, estabelecidos nos artigos 16-§3º, 17-§ 4º, 27-§1º e 29-§3º da Resolução 
03/2013 do Consuni e artigo 4º desta Resolução. 
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Art. 7º – A Banca Examinadora será responsável pela elaboração de relatório final contendo as  
avaliações e pareceres de cada membro sobre cada candidato(a), descrevendo brevemente os fatos e 
condições do concurso e justificando as indicações. 
 
Parágrafo único - O relatório final da Banca Examinadora será submetido à Congregação para 
aprovação.  
 
Art. 8º – Após a apuração dos resultados e a conclusão do concurso pela Banca Examinadora, a 
Presidência da Congregação encerrará a sessão, dando por findo o processo seletivo.  
 
Art. 9º – Após a divulgação dos resultados finais do concurso caberá aos membros da Banca 
Examinadora, com o apoio da Congregação do Instituto de Ciência da Informação, a revisão de toda 
a documentação concernente ao concurso, incluindo:  
I – ata de instalação, com o programa do concurso;  
II – quadro geral com os conceitos do(a)s candidato(a)s em todas as provas, assinado por todos os 
membros da Banca Examinadora; 
III – pareceres de cada membro da Banca Examinadora para cada candidato(a) nas diferentes etapas 
do concurso; 
IV – baremas preenchidos de todos o(a)s candidato(a)s; 
V – cópias dos documentos que comprovam o Curriculum Vitae do(a)s candidato(a)s; 
VI – ata de encerramento, contendo a ordem de classificação do(a)s candidato(a)s aprovado(a)s.  
 
Art. 10 – Os casos omissos serão decididos pela Congregação do Instituto de Ciência da 
Informação.  
 
Art. 11 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação pela Congregação.  
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Sala da Congregação, Instituto de Ciência da Informação, 17 de dezembro de 2013. 
 
 

Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 
Diretor 

Presidente da Congregação 
 


