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CRONOGRAMA DETALHADO DO CONCURSO 
Período de realização das provas do concurso: 07 a 10/03/2017  

Local: Escola Politécnica da UFBA-EPUFBA, Rua Professor Aristides Novis, nº 02 – Federação, Salvador/BA 
  

* 07/03/2017 – TERÇA-FEIRA 
- 08h30: Sessão Pública para abertura do concurso na sala da Congregação, 5º andar  
- 08h45: Sorteio do ponto para a prova escrita 
- 09h00 às 14h00: Realização da prova escrita, incluído o tempo para consulta bibliográfica  
- 14h às 18h: trabalho interno da banca (correção das provas escritas) 
- 18h: divulgação do resultado da prova escrita em Sessão Pública – etapa eliminatória 
- 18h15: sorteio da ordem de apresentação da prova didática pelos candidatos, por ordem de inscrição 
- 18h20 às 19h30: entrega de documentação comprobatória referente às atividades informadas no curriculum vitae e 
memorial na secretaria do Departamento de Transportes – 6º andar (prazo: até antes da prova didática) 
 
* 08/03/2017 – QUARTA-FEIRA 
- 08h30: sorteio do ponto e entrega de plano de aula para prova didática do 1º candidato  
- 09h30: sorteio do ponto e entrega de plano de aula para prova didática do 2º candidato 
- 10h30: sorteio do ponto e entrega de plano de aula para prova didática do 3º candidato  
               prova didática do 1º candidato  
- 11h30: prova didática do 2º candidato  
- 12h30: sorteio do ponto e entrega de plano de aula para prova didática do 4º candidato  
                prova didática do 3º candidato  
- 13h30: sorteio do ponto e entrega de plano de aula para prova didática do 5º candidato  
- 13h40 às 14h30: intervalo da banca 
- 14h30: sorteio do ponto e entrega de plano de aula para prova didática do 6º candidato  
                prova didática do 4º candidato  
- 15h30: prova didática do 5º candidato 
- 16h30: prova didática do 6º candidato  
 
* 09/03/2017 – QUINTA-FEIRA 
- 08h30 às 10h00: defesa de memorial do 1º candidato (mesma ordem da prova didática) 
- 10h00 às 11h30: defesa de memorial do 2º candidato (mesma ordem da prova didática) 
- 11h30 às 13h00: defesa de memorial do 3º candidato (mesma ordem da prova didática) 
- 13h00 às 14h00:  intervalo da banca 
- 14h00 às 15h30: defesa de memorial do 4º candidato (mesma ordem da prova didática) 
- 15h30 às 17h00: defesa de memorial do 5º candidato (mesma ordem da prova didática) 
- 17h00 às 18h30: defesa de memorial do 6º candidato (mesma ordem da prova didática) 
 
* 10/03/2017 – SEXTA-FEIRA 
- 08h30 às 12h30: trabalho interno da banca  
- 12h30 às 13h30: intervalo da banca 
- 14h00: Sessão Pública da Congregação da EPUFBA para divulgação do resultado final 
 
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 escrita. 




