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Cronograma 
 
Período de realização das provas do concurso: 6 a 9 de dezembro de 2016. 
Local: Escola de Música da UFBA, Av. Araújo Pinho, 58, Canela, Salvador, Bahia 
 
6/12 – Terça-feira – Abertura e prova prática 
 
08h00 – Abertura do concurso 
08h15 – Sorteio da ordem de realização da prova prática  
08h30: Início da primeira prova prática 
12h00 – 13h30: Pausa para o almoço 

13h30: Provas práticas 
 
A divulgação do resultado da prova prática (caráter eliminatório) se dará em dia e horário a ser anunciado no dia da 
prova, em virtude da quantidade de candidatos que compareçam à abertura do concurso. 
 
 
7/12 – Quarta-feira – Prova Didática 
 
08h00: Sorteio da ordem da prova didática e Sorteio do ponto da primeira prova didática 
08h15: Candidatos aprovados na Prova prática entregam os seguintes documentos observando as instruções 
contidas nos itens 4.4.2.1, 4.4.2.2 e 4.4.2.3 do Edital 01/2016: 
 

• 3 vias impressas do Curriculum Lattes, 

• 3 vias impressas do Memorial, 

• 1 via dos documentos comprobatórios autenticados 
 
10h00 – 11h00: Primeira prova didática 
 
 
OBSERVAÇÃO: O cronograma poderá ser alterado em virtude da quantidade de candidatos que compareçam à 
abertura do concurso e da quantidade de candidatos aprovados na prova prática. 
 
A ausência do(a) candidato(a) no local e horário indicado acima implicará em desistência e desclassificação imediata 
do(a) mesmo(a). 
 
A sessão de divulgação dos resultados da prova prática, os sorteios e o término do concurso poderão ser 
antecipados em virtude da ausência, eliminação ou desclassificação de candidatos. O cronograma será ́finalizado 
pela Banca Examinadora após divulgação dos resultados da Prova prática (eliminatória). 


