
ANEXO III 

NORMAS COMPLEMENTARES 

 

Normas Complementares, relativas aos perfis dos candidatos, temas e as 

especificações das Provas Teórico-Práticas dos concursos para Professores 

Efetivos da Escola de Belas Artes, aprovadas pela Congregação da Unidade, 

em reunião no dia 26 DE ABRIL DE 2016.  

 

DEPARTAMENTO: I – HISTÓRIA DA ARTE E PINTURA  

CONCURSO 1 – Área de conhecimento: DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO DE DECORAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICA PROFISSIONAL EM 

DECORAÇÃO: Classe: A; Denominação: Professor Assistente A; RT: D.E. 

(40h);  Vagas: 01 (uma); Titulação: Graduação em Decoração, Design de 

Interiores, Composição de Interior ou Design, com Mestrado em Artes Visuais, 

Design ou Arquitetura; Provas de Avaliação: Prova Didática, Prova Teórico-

Prática, Defesa de Memorial, Prova de Títulos.  

Perfil do candidato: O candidato à vaga de Desenvolvimento do Projeto de 

Decoração Ambiental e Prática Profissional em Decoração deverá ser capaz de 

se apropriar do pensamento reflexivo e da capacidade projetual para articular 

metodologias de projeto em design que atendam, de um lado, às 

especificidades da gestão e realização de projetos de Design de Interiores 

observando as características dos usuários e de seu contexto sócio-econômico 

e cultural e, de outro lado, a padrões de pesquisa teórico-prática na área de 

Design de Interiores, considerando:  

 I - Visão sistêmica e ação interdisciplinar; 

 II - Conhecimento e uso de metodologias aplicadas à prática projetual e a 

       pesquisa teórico-prática em Design de Interiores; 

 III - Visão analítica das inter-relações entre história, estética e cultura; 

 IV- Ação criativa na elaboração e gestão de projetos em Design de Interiores; 

 V- Conhecimento dos fatores tecnológicos, funcionais, produtivos e materiais. 

 

Prova Teórico-Prática - A Prova Teórico-Prática será desenvolvida em 04 

(quatro) turnos de 04 (quatro) horas cada.  

Primeiro trabalho – No 1° dia, ao final dos dois turnos matutino e vespertino, 

estarão desenvolvidas e entregues à Comissão Julgadora 01 (um) projeto 

constando de: 01 (uma) planta falada (escala: 1/25), 02 (duas) perspectivas 

(representativas do espaço trabalhado) e 01 (um) painel conceitual em formato 

A3 (cores, linhas e texturas).  



Segundo trabalho – No 2° dia, o tema/ponto sorteado no 1° dia será excluído. 

No turno matutino do 2° dia será desenvolvido e entregue à Comissão 

Julgadora 01 (um) projeto constando de: 01 (uma) planta falada (escala: 1/25) 

e 01 (um) painel conceitual em formato A3 (cores, linhas e texturas).  

Relatório – O turno vespertino do 2° dia estará reservado exclusivamente para 

o desenvolvimento e posterior entrega à Comissão Julgadora de 01 (um) 

Relatório Circunstanciado que compreenda a concepção projetual adotada 

na proposta de cada um dos projetos desenvolvidos.  

Observações: Os candidatos deverão trazer: folhas de papel manteiga, lápis 

de cor, instrumentos de desenho, tesoura, estilete, cola, fita adesiva. Para os 

painéis a Comissão Julgadora fornecerá o papel A3 e materiais de referência 

(catálogos, prospectos e amostras). Durante a prova não será permitida a 

consulta de material bibliográfico, impresso e/ou digital, exceto os materiais de 

referência fornecidos pela Comissão Julgadora.  

Prova Teórico-Prática: Desenvolver projeto de Design de Interiores, apenas 

com lápis ou lapiseira grafite e lápis de cor, constando de layout falado (escala 

1:25), perspectivas e painel, acompanhado de relatório explicitando a 

concepção projetual direcionada aos seguintes temas/ponto:  

A – Residência;  

B - Loja de esporte;  

C - Espaço para alimentação;  

D - Consultório odontológico;  

E - Stand promocional. Concluída a apresentação,  

 

DEPARTAMENTO II – EXPRESSÃO  GRÁFICA E TRIDIMENSIONAL  

CONCURSO 2 – Área de conhecimento: COMPUTAÇÂO GRÀFICA: Classe: 

A; Denominação: Professor Auxiliar;  RT: D.E. (40h); Vagas: 01 (uma); 

Titulação: Graduação em Bacharelado e/ou Licenciatura em Artes Visuais, 

Artes Plásticas, Design, Desenho e Plástica, Desenho Industrial, Decoração, 

Design de Interiores; Provas de Avaliação: Prova Didática, Prova Teórico-

Prática, Defesa de Memorial, Prova de Títulos.  

Perfil do candidato: o candidato à vaga de Computação Gráfica deve 

apresentar capacidade e domínio técnico, acerca dos recursos de hardware, 

software e periféricos de computadores aplicados nas áreas de Artes, Design, 

Desenho Artístico e Projetos, a partir de uma visão interdisciplinar, com 

conhecimento e uso de metodologias especificas, com uma visão criativa no 

uso e na aplicação dos conhecimentos tecnológicos.  

Prova Teórico-Prática - Tem como objetivo analisar o conhecimento teórico 

do candidato e a capacidade técnica, acerca dos recursos de hardware, 



software e periféricos de computadores aplicados nas áreas de artes, design, 

desenho artístico e projetos. Verificar o desempenho do candidato na 

manipulação dos principais recursos de um computador, envolvendo desde a 

edição de textos, planilhas e apresentações multimídia à aplicabilidade de 

recursos tridimensionais. O candidato deverá demonstrar a capacidade de 

instrumentalização com técnicas e recursos de acesso à internet e a utilização 

do computador como ferramenta de trabalho para as diferentes áreas de 

concentração. Conhecimento no uso de plataformas de software livre e aos 

pacotes gráficos como Adobe System (Illustrator, Photoshop e InDesign), 

AutoCad, SketchUp, pacote Corel (Photopaint, Corel Draw, Painter), 

modelagem 3D (AutoCad, SketchUp, Maya e Rhinoceros3D). Deve apresentar 

métodos e procedimentos referentes às diferentes áreas dos quatro cursos da 

Escola de Belas Artes, que envolve o desenho artístico, a criatividade, inserção 

em novas tecnologias na concepção de projetos em Design e em Artes Visuais.  

Da realização da Prova Teórico-Prática - A prova se realizará em 04 (quatro) 

etapas, sendo cada etapa realizada em um turno de no máximo 04 (quatro) 

horas. O candidato deverá desenvolver 03 (três) trabalhos práticos utilizando 

os recursos tecnológicos aplicados nas diferentes linhas de atuação de acordo 

com o perfil e a necessidade de cada curso, e o relatório ao final das três 

etapas com o conteúdo na ordem que se apresenta a seguir: 

 Primeira Etapa – Desenvolver um trabalho voltado para as artes visuais a ser 

realizado no turno matutino do 1º dia do Concurso, a partir de um tema 

específico proposto pela Comissão Julgadora no momento da realização da 

prova, utilizando o pacote gráfico Adobe System (Illustrator, Photoshop e 

InDesign).  

Segundo Etapa - Desenvolver um projeto de Design a ser realizado no turno 

vespertino do 1º dia do Concurso, a partir de um tema específico proposto pela 

Comissão Julgadora no momento da realização da prova, utilizando o pacote 

gráfico Adobe System (Illustrator, Photoshop e InDesign), demonstrando 

capacidade de síntese, apresentando os tipos de saída para parque gráfico. 

 Terceiro Etapa – No turno matutino do 2° dia do Concurso, desenvolver um 

trabalho através da utilização de softwares, possibilitando o desenvolvimento 

virtual de um objeto e sua verificação para impressão em 3D (por adição ou por 

subtração). Dessa maneira, apresentar o fechamento do ciclo da fabricação 

digital, tendência mundial na criação e desenvolvimento de objetos e produtos, 

a partir de um tema específico proposto pela Comissão Julgadora no momento 

da realização da prova.  

Relatório - No turno vespertino do 2º dia do Concurso será elaborado um 

Relatório Circunstanciado indicando as metodologias utilizadas no 

desenvolvimento dos trabalhos anteriores, como também apresentar 

referências teóricas e conceituais que tenham relevância com o conteúdo 



abordado. Esse Relatório deverá ser escrito a mão em papel (para rascunho e 

prova) fornecido pela Comissão Julgadora e não será permitida a consulta a 

quaisquer fontes (impressas ou virtuais) nem anotações prévias.  

Observações: Cada candidato deverá trazer todo o material necessário para a 

realização das provas teórico-práticas, inclusive periféricos (no caso daqueles 

que optarem pelo uso de periféricos, o funcionamento destes é de inteira 

responsabilidade do candidato, que não poderá utilizar a internet para 

instalação de drives e somente será permitida a instalação mediante CD de 

instalação), com exceção da utilização do computador e seus aplicativos: 

nesse caso, o equipamento será fornecido pela Escola de Belas Artes. 

 Entrega do Portfólio – Após a publicação do resultado das Provas Teórico-

Práticas, os candidatos aprovados deverão entregar seu Portfólio 

acompanhado de 03 (três) cópias do Curriculum Vitae na Secretaria da Escola 

de Belas Artes. A apresentação do Portfólio obedecerá as seguintes 

especificações: brochura impressa em formato A4, com até 30 folhas, contendo 

imagens de obras, projetos e/ou trabalhos do candidato com respectivas fichas 

técnicas. Não serão aceitas informações e/ou outros materiais de referência em 

formato tridimensional e/ou digital. O candidato deverá organizar seus 

documentos comprobatórios na ordem dos itens do Barema da Prova de 

Títulos a ser publicado posteriormente.  

 

CONCURSO 3 – Área de conhecimento: TÉCNICAS E UTILIZAÇÃO DE 

MATERIAIS EXPRESSIVOS (T.U.M.E.): Classe: A; Auxiliar;  RT: D.E. 

(40h);  Vagas: 01 (uma); Titulação: Graduação em Bacharelado e/ou 

Licenciatura em Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, Desenho e Plástica, 

Desenho Industrial, Decoração, Design de Interiores; Provas de Avaliação: 

Prova Didática, Prova Teórico-Prática, Defesa de Memorial, Prova de Títulos. 

 Perfil do Candidato: O candidato à vaga de T.U.M.E. deve apresentar 

capacidade e domínio técnico acerca dos materiais aplicados na produção e 

confecção de objetos tridimensionais, utilização de recursos digitais, softwares 

e periféricos de computadores aplicados nas áreas de Artes e Design, 

desenvolvimento de projetos a partir de uma visão interdisciplinar, com 

conhecimento em ergonomia e o uso de metodologias especificas, na 

aplicação dos conhecimentos tecnológicos. 

Prova Teórico-Prática - Tem como objetivo analisar o conhecimento teórico e 

prático do candidato e sua capacidade técnica, acerca dos métodos e 

procedimentos na utilização dos materiais, a partir de suas características 

físicas e expressivas para confecção de moldes e na produção de objetos. 

Conhecimento em recursos digitais como softwares e periféricos específicos 

aplicados nas áreas de Artes e Design para a produção e execução de 



projetos. Verificar o desempenho do candidato na manipulação dos materiais, 

técnicas, métodos e procedimentos e os principais recursos atualmente 

utilizados que envolvem o uso do computador como ferramenta na 

aplicabilidade de representação tridimensional. Deve apresentar métodos e 

procedimentos referentes às diferentes áreas dos quatro cursos da Escola de 

Belas Artes, que envolvem o desenho artístico, a criatividade, inserção em 

novas tecnologias na concepção de projetos em Design e em Artes Visuais.  

Da realização da Prova Teórico-Prática: A prova se realizará em 03 (três) 

etapas, sendo cada etapa realizada em um turno de no máximo 04 (quatro) 

horas. O candidato deverá desenvolver 01 (um) trabalho prático e 01 (um) 

virtual utilizando os recursos necessários inclusive tecnológicos aplicados nas 

diferentes linhas de atuação de acordo com o perfil e a necessidade de cada 

curso a partir do tema proposto pela Comissão Julgadora, e um relatório ao 

final das duas etapas com o conteúdo na ordem que se apresenta a seguir: 

 Primeiro trabalho – Desenvolver um projeto voltado para o desenvolvimento 

de um modelo a ser realizado nos turnos matutino e vespertino do 1º dia do 

Concurso, a partir de um tema específico proposto pela Comissão Julgadora no 

momento da realização da prova, utilizando os materiais e os recursos 

necessários para sua produção, incluindo modelagem, fôrma, e moldagem do 

objeto final.  

Segundo trabalho – No turno matutino do 2º dia, a partir do objeto 

desenvolvido no 1° dia, apresentar um modelo digital do objeto proposto 

através do computador como ferramenta e da utilização de aplicativos 

específicos. A partir de um tema específico proposto pela Comissão Julgadora 

no momento da realização da prova, o candidato deverá demonstrar 

conhecimento em softwares e capacidade de síntese. 

 Relatório - No turno vespertino do 2º dia do Concurso, será elaborado um 

Relatório Circunstanciado indicando as metodologias utilizadas no 

desenvolvimento dos trabalhos realizados nas etapas anteriores, como também 

apresentar referências teóricas e conceituais que tenham relevância com o 

conteúdo abordado. Esse Relatório deverá ser escrito a mão em papel (para 

rascunho e prova) fornecido pela Comissão Julgadora e não será permitida a 

consulta a quaisquer fontes (impressas ou virtuais) nem anotações prévias.  

Observação da prova anterior: Cada candidato deverá trazer todo o material 

necessário para a realização das Provas Teórico-Práticas, inclusive periféricos 

(no caso daqueles que optarem pelo uso de periféricos, o funcionamento 

destes é de inteira responsabilidade do candidato, que não poderá utilizar a 

internet para instalação de drives e somente será permitida a instalação 

mediante CD de instalação), com exceção da utilização do computador e seus 

aplicativos: nesse caso, fornecidos pela Escola de Belas Artes. 



 

Disposições Gerais PARA TODOS OS CONCURSOS 

1) a Escola de Belas Artes disponibilizará computadores e projetores multimídia 

para a realização das Provas Didáticas e Provas Teórico-Práticas que 

necessitarem desses equipamentos;  

2) todos os demais materiais para realização das diferentes provas de cada 

Concurso serão de responsabilidade dos candidatos que deverão  estar com 

todos os materiais  na abertura do concurso no Salão Nobre da EBA. Não será 

permitido providenciar material da prova  depois da abertura do concurso.  

3) durante a realização das Provas Teórico-Práticas a Escola de Belas Artes 

suspenderá as aulas, não permitindo o acesso de pessoas estranhas aos 

espaços destinados aos referidos 

Entrega do Portfólio – Após a publicação do resultado das Provas Teórico-

Práticas, os candidatos aprovados deverão entregar seu Portfólio 

acompanhado de 03 (três) cópias do Curriculum Vitae na Secretaria da Escola 

de Belas Artes. A apresentação do Portfólio obedecerá as seguintes 

especificações: brochura impressa em formato A4, com até 30 folhas, contendo 

imagens de obras, projetos e/ou trabalhos do candidato com respectivas fichas 

técnicas. Não serão aceitas informações e/ou outros materiais de referência em 

formato tridimensional e/ou digital. O candidato deverá organizar seus 

documentos comprobatórios na ordem dos itens do Barema da Prova de 

Títulos a ser publicado posteriormente.  

 

                                     Salvador, 20 de julho de 2016 

                                           


