UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
ASSUNTO: SESSÃO PÚBLICA DA CONGREGAÇÃO
EDITAL 01/2015 – INCLUSÃO 03
À Direção da Escola Politécnica
De acordo com o Cronograma para realização das provas do Concurso da Área de Conhecimento
Automação e Controle, solicitamos respeitosamente o agendamento de uma Sessão Pública da Congregação
para abertura do referido concurso no dia 16 de novembro de 2015 às 08 horas, bem como, solicitamos o
agendamento da divulgação do Resultado Final no dia 18 de novembro de 2015 às 12 horas. Segue o
cronograma detalhado:
1o Dia – 16/11/2015 – Segunda-feira
•
•
•
•
•
•
•
•

08h30 - Abertura do concurso na sala da congregação da Escola Politécnica da UFBA (EPUFBA)*;
08h45 - Sorteio do ponto da prova escrita*;
09h00 - Início do período de consulta*;
10h00 - Início da redação da prova escrita*;
14h00 - Fim da prova escrita;
18h30 - Divulgação dos resultados da prova escrita;
18h40 - Sorteio da ordem de apresentação dos candidatos referente à prova didática*;
18h50 – Avaliação da prova de títulos.

2o Dia – 17/11/2015 – Terça-feira
•
•
•
•
•
•
•

08h30 - Sorteio do ponto para prova didática do 1o candidato*;
09h30 - Sorteio do ponto para prova didática do 2o candidato*;
10h30 - Realização da prova didática do 1o candidato*;
11h30 - Realização da prova didática do 2o candidato*.
14h00 - Sorteio da ordem de apresentação dos candidatos referente à defesa de memorial*;
14h10 - Defesa de memorial do 1o candidato*;
17h10 - Defesa de memorial do 2o candidato*;

3o Dia – 18/11/2015 – Quarta-feira
•
•

08h00 - Início da elaboração do relatório final;
12h00 - Divulgação do resultado final em Sessão Pública na sala da Congregação da EPUFBA.

* Conforme o edital 01/2015 no item 8.2.2:
“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 consequência, impedido de participar das etapas subsequentes.”

