MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
GABINETE DA REITORIA
EDITAL DE INCLUSÃO Nº 14
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), no uso de suas
atribuições estatutárias, tendo em vista o disposto no Decreto nº 6.944/09, no Decreto nº
7.485/11, DOU de 19/05/2011, na Portaria Interministerial nº 182, DOU de 21/05/2013, resolve:
Incluir no Edital 01/2013, publicado no DOU de 19/08/2013, Seção 3, págs. 57 a 61, os
concursos listados abaixo.
O período de inscrição das Áreas de Conhecimento relacionadas abaixo será de 20/01/2014 a
18/02/2014.
O candidato deverá requerer a isenção do pagamento da inscrição no período de 20/01 a
24/01/2014.
A Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH) divulgará no endereço
www.concursos.ufba.br até o dia 05/02/2014, os pedidos de isenção do pagamento da
inscrição deferidos.
O órgão ou entidade executor do concurso público consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936/79.
Para que o candidato não tenha sua solicitação indeferida, é necessário que ele informe os dados
cadastrais exatamente como estão no Cadastro Único.
Quaisquer inconsistências cadastrais podem interferir no processo de isenção. Caso o cadastro
do candidato esteja com dados incorretos, ele deve primeiro realizar atualização cadastral, para
depois solicitar a isenção de pagamento.
Os candidatos que tiverem seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço
www.siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU)
para pagamento até, no máximo, o primeiro dia útil após o término das inscrições, de acordo
com o item 4 do Edital 01/2013.
Nos dias 06 e 07/02/2014, o candidato poderá contestar o indeferimento do pedido de isenção
da taxa de inscrição, pessoalmente ou pelo endereço de email cdh@ufba.br. Após esse período
não serão aceitos pedidos de revisão.
O Anexo III, referente às Normas Complementares para a prova teórico/prática da Área de
Conhecimento: Estudos de Alimentos em Gastronomia e Estudos e Técnicas
Gastronômicas, encontra-se publicada no endereço eletrônico www.concursos.ufba.br.
Os demais itens do Edital 01/2013 permanecem inalterados.
Salvador, 13 de Janeiro de 2014
DORA LEAL ROSA
Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ANEXO I
ESCOLA DE NUTRIÇÃO
DEPARTAMENTO DA CIÊNCIA DOS ALIMENTOS
Área de Conhecimento: Estudos de Alimentos em Gastronomia e Estudos e Técnicas
Gastronômicas
Classe: A
Denominação: Professor Assistente A RT: DE
Vagas: 02
Titulação: Profissional de nível superior e Mestrado em Gastronomia ou em outras áreas como
Ciências da Saúde, Biológicas, Agrárias, Sociais e Humanas. Para graduados em outras áreas
que não a Gastronomia exige-se a formação técnica em cozinha, em um único curso, com carga
horária igual ou superior a seiscentas (600) horas, realizado em Instituição reconhecida na área.
Natureza das Provas: Prova Teórico-Prática, Prova Didática, prova de Títulos e Defesa de
Memorial.
DEPARTAMENTO DA CIÊNCIA DA NUTRIÇÃO
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Humanas em Saúde
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A RT: DE
Vagas: 01
Titulação: Profissional graduado em Nutrição e Doutorado em Saúde Coletiva com
concentração em Ciências Sociais em Saúde ou Doutorado em Ciências Socias e Humanas ou
áreas afins
ANEXO II
ESCOLA DE NUTRIÇÃO
DEPARTAMENTO DA CIÊNCIA DOS ALIMENTOS
Área de Conhecimento: Estudos de Alimentos em Gastronomia e Estudos e Técnicas
Gastronômicas
Pontos para a Prova Didática:
1. Ovos: importância e utilização na Gastronomia;
2. A arte da Confeitaria na Gastronomia;
3. Habilidades Básicas de Cozinha;
4. O uso das carnes nas Cozinhas Étnicas;
5. Panificação: tipos, matérias-primas, equipamentos e técnicas;
6. Pescados: usos na Gastronomia;
7. Entradas clássicas e saladas;
8. A utilização dos vegetais na Gastronomia Mediterrânea.
DEPARTAMENTO DA CIÊNCIA DA NUTRIÇÃO
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Humanas em Saúde
Pontos para Prova Escrita e Didática:
1. A construção sociocultural da obesidade no século XXI: conflitos e contradições;
2. A educação alimentar e nutricional no contexto da promoção da alimentação saudável:
dilemas e desafios;
3. As dimensões socioculturais das práticas alimentares no mundo contemporâneo;

4. Desafios teóricos-metodológicos da produção de conhecimentos na interface entre as Ciências
Sociais e as Ciências da Alimentação e Nutrição;
5. Alimentação, cultura e saúde: a medicalização da vida cotidiana;
6. A modernidade alimentar: globalização, patrimônio e identidades.

Salvador, 13 de janeiro de 2014

DORA LEAL ROSA
Reitora

