Universidade Federal da Bahia
Escola de Administração da UFBA
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR EDITAL 01/2015
INCLUSÃO Nº 11/2015
Área de Conhecimento: Gestão de Operações,Tecnologia
Tecnologia e Inovação

CRONOGRAMA
Local: Escola de Administração - Diretoria
Evento
- Inicio
- Apresentação e sorteio do ponto para
a prova escrita
- Início da Prova Escrita
- Comunicação dos resultados da prova
escrita e estabelecimento dos horários
de sorteio e apresentação das provas
didáticas e do memorial
- Entrega por parte dos aprovados dos
comprovantes dos títulos referidos no
currículo/memorial
- Sorteio da primeira prova didática
- Computação dos pontos da prova de
títulos
- Sorteio da segunda prova didática
- Sorteio da terceira prova didática
- Início da primeira prova didática
Segue-se
se a sistemática acima até a
apresentação da última prova didática
Findas as apresentações das provas
didáticas, inicia-se
se as apresentações do
memorial
Sistematização das notas
Apresentação dos resultados

Dia
Horário
04/05/2016 08:00
04/05/2016 08:00

Obs
1

04/05/2016 08:30
05/05/2016 08:30

2
3

05/05/2016

08:50

4

05/05/2016 09:00
05/05/2016 09:10

5

05/05/2016 10:00
05/05/2016 11:00
05/05/2016 11:00

6

a definir

6

a definir
a definir

7

1. Todos os candidatos homologados necessitam estar presentes ao sorteio sob pena de
serem sumariamente excluídos do concurso conforme previsto no Edital.
Edital Este e os
demais sorteios se darão
dar seguindo os respectivos números de inscrição em ordem
crescente.
2. A prova escrita terá duração máxima de 5 (cinco) horas,
horas, sendo que na primeira hora
será possibilitada a consulta a livros, artigos, apostilas e anotações em papel, trazidas
pelo candidato no início da prova – não será permitido o uso de computadores,
tablets, celulares ou qualquer outro dispositivo eletrônico.
eletrôni
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3. Todos os candidatos aprovados necessitam estar presentes ao sorteio sob pena de
serem sumariamente excluídos do concurso conforme previsto no Edital
4. A não entrega dos comprovantes implicará na não contagem dos pontos dos
respectivos títulos, inclusive os do título de doutor, se for o caso.
5. Cada candidato necessita estar presente ao sorteio do ponto para a sua prova didática,
sob pena de ser sumariamente excluído do concurso. O sorteio se dará sempre
2 (duas) horas antes da realização da prova didática. Imediatamente após o sorteio, o
candidato deverá apresentar o respectivo plano de aula, eliminando-se o candidato
que não o fizer.
6. Cada candidato necessita estar presente no horário estabelecido para sua prova
didática, o mesmo valendo para apresentação de seu memorial sob pena de ser
sumariamente excluído do concurso. O candidato disporá de 50 a 60 min para a
apresentação de sua aula e de até 60 min para apresentação de seu memorial. O não
atendimento desses limites de tempo será levado em conta nas avaliações.
7. A apresentação dos resultados poderá ocorrer até as 19 horas do dia 07/ 05/2016.

Normas complementares: no tocante às demais normas complementares seguem-se o que já
se encontra previsto no edital.

2

