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CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Edital nº 01/2017 

 
 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 
Área de Conhecimento: MED 231 – Internato I em Pediatria, MED 245 – Internato II em 
Pediatria, MED B44 – Pediatria e MED B51 – Trabalho de Conclusão de Curso III 
 
Denominação: Professor Auxiliar  Classe: A 
Regime de Trabalho: 40 horas  Vagas: 02 (duas) 
 

 
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
Local de realização das provas: Faculdade de Medicina da Bahia (FMB/UFBA), Largo do Terreiro 
de Jesus, s/nº, Centro Histórico, Salvador/BA. 
 
 
Primeiro dia – 27 de fevereiro de 2018: 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

07h00 

Início da Sessão Pública e instalação da Comissão Examinadora pela Presidência da 
Congregação da FMB; 
 
Convite aos candidatos para o ingresso ao local e apresentação aos membros da 
comissão. 

07h10 

Informações aos candidatos sobre as etapas e regramentos do concurso e 
apresentação do cronograma. 
 
Sorteio do ponto para a Prova Escrita, na presença de todos os candidatos, pelo 
Presidente da Banca Examinadora. 

07h20 às 
08h20 

Consulta bibliográfica pelos candidatos. Duração máxima: até 1 (uma) hora (fontes 
de exclusiva responsabilidade dos candidatos). 

08h20 às 
12h20 

Realização da prova escrita. Duração máxima de 4 horas. 

12h20 às 
13h30 

Intervalo para almoço da banca. 

13h30 
Correção da prova escrita (atividade restrita e reservada exclusivamente aos 
membros da Comissão Examinadora, bem como os procedimentos internos) 

Até 22h00 Divulgação do resultado da prova escrita. 
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Segundo dia –  28 de fevereiro de 2018: 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

07h00 

Sorteio, pelos candidatos aprovados, da ordem de apresentação para a Prova 
Didática e Defesa do Memorial. 
 
Sorteio do ponto da Prova Didática do 1° (primeiro) candidato. Entrega, pelo 1º 
(primeiro) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema 
sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial 
além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e 
item 7.7.4 do Edital 01/2017. 

8h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 2° (segundo) candidato. Entrega, pelo 2º 
(segundo) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema 
sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial 
além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e 
item 7.7.4 do Edital 01/2017. 

9h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 3º (terceiro) candidato. Entrega, pelo 3º 
(terceiro) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema 
sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial 
além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e 
item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 1° (primeiro) candidato 

10h00 Prova Didática do 2° (segundo) candidato 

11h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 4º (quarto) candidato. Entrega, pelo 4º 
(quarto) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema 
sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial 
além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e 
item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 3º (terceiro) candidato 

12h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 5º (quinto) candidato. Entrega, pelo 5º 
(quinto) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema 
sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial 
além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e 
item 7.7.4 do Edital 01/2017. 

12h10 às 
13h00 

Intervalo para almoço. 

13h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 6º (sexto) candidato. Entrega, pelo 6º 
(sexto) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema sorteado; 
uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial além de 
cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e item 
7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 4º (quarto) candidato 

14h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 7º (sétimo) candidato. Entrega, pelo 7º 
(sétimo) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema 
sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial 
além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e 
item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 5º (quinto) candidato 
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15h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 8º (oitavo) candidato. Entrega, pelo 8º 
(oitavo) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema 
sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial 
além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e 
item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 6º (sexto) candidato 

16h00 Prova Didática do 7º (sétimo) candidato. 

17h00 Prova Didática do 8º (oitavo) candidato. 

 
Terceiro dia  - 1º de março de 2018: 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

07h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 9º (nono) candidato. Entrega, pelo 9º 
(nono) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema sorteado; 
uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial além de 
cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e item 
7.7.4 do Edital 01/2017. 

8h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 10º (décimo) candidato. Entrega, pelo 10º 
(décimo) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o tema 
sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do Memorial 
além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e subitens e 
item 7.7.4 do Edital 01/2017. 

9h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 11º (décimo primeiro) candidato. Entrega, 
pelo 11º (décimo primeiro) candidato, de: três vias impressas do plano de aula 
sobre o tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas 
do Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 9º (nono) candidato 

10h00 Prova Didática do 10° (décimo) candidato 

11h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 12º (décimo segundo) candidato. Entrega, 
pelo 12º (décimo segundo) candidato, de: três vias impressas do plano de aula 
sobre o tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas 
do Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 11º (décimo primeiro) candidato 

12h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 13º (décimo terceiro) candidato. Entrega, 
pelo 13º (décimo terceiro) candidato, de: três vias impressas do plano de aula 
sobre o tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas 
do Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 

12h10 às 
13h00 

Intervalo para almoço. 

13h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 14º (décimo quarto) candidato. Entrega, 
pelo 14º (décimo quarto) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre 
o tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do 
Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 12º (décimo segundo) candidato. 
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14h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 15º (décimo quinto) candidato. Entrega, 
pelo 15º (décimo) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o 
tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do 
Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 13º (décimo terceiro) candidato 

15h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 16º (décimo sexto) candidato. Entrega, pelo 
16º (décimo sexto) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o 
tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do 
Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 14º (décimo quarto) candidato 

16h00 Prova Didática do 15º (décimo quinto) candidato. 

17h00 Prova Didática do 16º (décimo sexto) candidato. 

 
 
 
Quarto dia – 02 de março de 2018: 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

07h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 17º (décimo sétimo) candidato. Entrega, 
pelo 17º (décimo sétimo) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre 
o tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do 
Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 

8h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 18º (décimo oitavo) candidato. Entrega, pelo 
18º (décimo oitavo) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o 
tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do 
Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 

9h00 

Sorteio do ponto da Prova Didática do 19º (décimo nono) candidato. Entrega, pelo 
19º (décimo nono) candidato, de: três vias impressas do plano de aula sobre o 
tema sorteado; uma via impressa do Curriculum Vitae; três vias impressas do 
Memorial além de cópia dos documentos comprobatórios, conforme item 4.4.1 e 
subitens e item 7.7.4 do Edital 01/2017. 
 
Prova Didática do 17º (décimo sétimo) candidato 

10h00 Prova Didática do 18º (décimo oitavo) candidato  

11h00 Prova Didática do 19º (décimo nono) candidato 

12h00 às 
13h00 

Intervalo para almoço. 

13h00 Defesa Memorial do 1º (primeiro) candidato 

15h00 Defesa Memorial do 2º (segundo) candidato 

17h00 Defesa Memorial do 3º (terceiro) candidato 
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Quinto dia  – 03 de março de 2018: 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

07h00 Defesa Memorial do 4º (quarto) candidato 

09h00 Defesa Memorial do 5º (quinto) candidato 

11h00 Defesa Memorial do 6º (sexto) candidato 

13h00 às 
14h00 

Intervalo para almoço. 

14h00 Defesa Memorial do 7º (sétimo) candidato 

16h00 Defesa Memorial do 8º (oitavo) candidato 

18h00 Defesa Memorial do 9º (nono) candidato 

 
 
 
 
Sexto dia  – 04 de março de 2018: 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

07h00 Defesa Memorial do 10º (décimo) candidato 

09h00 Defesa Memorial do 11º (décimo primeiro) candidato 

11h00 Defesa Memorial do 12º (décimo segundo) candidato 

13h00 às 
14h00 

Intervalo para almoço. 

14h00 Defesa Memorial do 13º (décimo terceiro) candidato 

16h00 Defesa Memorial do 14º (décimo quarto) candidato 

18h00 Defesa Memorial do 15º (décimo quinto) candidato 

 
 
 
 
Sétimo dia  – 05 de março de 2018: 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

07h00 Defesa Memorial do 16º (décimo sexto) candidato 

09h00 Defesa Memorial do 17º (décimo sétimo) candidato 

11h00 Defesa Memorial do 18º (décimo oitavo) candidato 

13h00 às 
14h00 

Intervalo para almoço. 

14h00 Defesa Memorial do 19º (décimo nono) candidato 

16h00 Prova de títulos 
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Oitavo dia  – 06 de março de 2018: 

 

 
HORÁRIO ATIVIDADE 

08h00 Reunião da Comissão Julgadora para finalização dos trabalhos. 

12h00 Sessão pública para divulgação do resultado final e encerramento do certame. 

 
Observação: 
Os horários descritos no cronograma consideram que todos os candidatos inscritos e 
homologados participarão de todas as etapas do concurso. Dessa forma, as datas e 
horários poderão ser alterados a depender do número de candidatos ausentes ou de 
candidatos não aprovados na prova escrita. 

 
Salvador, 22 de janeiro de 2018 

 

 
Prof. Luís Fernando Fernandes Adan 

Diretor 
Faculdade de Medicina da Bahia – FMB 
Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 


