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CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR  

EDITAL nº 01/2021 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

Área de Conhecimento: Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo no contexto da 
responsabilidade ambiental, social e econômica e da transformação digital, para o projeto, a 
fabricação e a construção 

Cargo: Professor Adjunto A, Classe A, RT: DE 

 

NORMAS COMPLEMENTARES 2 

APROVAÇÃO - REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO EM 04/02/2022 

Esse documento apresenta informações mais detalhadas sobre o Concurso Público para 

provimento de vaga na Carreira do Magistério Superior objeto do Edital nº 01/2021, incluindo 

medidas de segurança a serem adotadas na Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA) diante a 

pandemia da COVID-19. 

 

NORMAS GERAIS 

1. Todos os candidatos devem ter conhecimento prévio do Edital n. 01/2021. Desse edital 

destacamos: 

1.1 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. 

1.2 Em todas as sessões e fases do Concurso é obrigatório que o candidato esteja usando 

máscara de proteção facial, sob pena de ter o acesso impedido ao local de provas e, 

consequentemente, ser eliminado do Concurso. 

1.3 A recomendação de realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete 

líquido ou álcool em gel 70%.  

2. Sugere-se que os candidatos usem a máscara PFF2, N95 ou similar. Em alguns casos, pode-se 

solicitar aos candidatos que realizem a substituição da máscara por uma nova fornecida pela 

UFBA.  

3. A máscara deverá ser usada de forma correta, cobrindo totalmente o nariz, a boca e o queixo, 

não devendo ficar folgada no rosto. Recomenda-se que a máscara seja trocada sempre que 

estiver úmida, suja, ou dificultando a respiração. 
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4. Os candidatos e os responsáveis pelo processo de aplicação do concurso deverão, 

obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo o tempo, salvo em situações previstas 

nesse documento.  

5. O candidato poderá retirar a máscara somente durante a sua identificação, hidratação, 

alimentação ou troca de máscara.  

6. Recomendamos que cada candidato leve a bebida e/ou o lanche que irá consumir em cada 

etapa do concurso, uma vez que a Cantina da Faculdade de Arquitetura permanecerá fechada 

durante a realização do Concurso. 

7. Os membros externos da banca examinadora participarão do concurso de forma remota. 

 

ABERTURA DO CONCURSO 

1. O Ato de Abertura do Concurso será realizado às 8 h do dia 07/02/2022 no Auditório 1 da 

FAUFBA, um ambiente amplo, com ventilação natural e com assentos afastados 

adequadamente.  

2. A sessão pública será transmitida via portal do serviço de conferência web da RNP, pelo 

endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao. 

3. A participação do público geral na sessão de abertura será feita de forma remota. 

 

PROVA ESCRITA 

1. Logo após a Abertura do Concurso, inicia-se a etapa da Prova Escrita, também no Auditório 1.  

2. O sorteio do ponto para a Prova Escrita será realizado pelo Presidente da Banca Examinadora, e 

esse ponto será descartado do sorteio da Prova Didática. 

3. A Prova Escrita terá duração máxima de 5 horas, incluído o tempo para a consulta bibliográfica. 

4. Informações mais detalhadas sobre a realização dessa prova estão descritas nas Normas 

Complementares da Prova Escrita – Retificação. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA / SORTEIO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS 

PROVAS DIDÁTICA E DEFESA DE MEMORIAL 

1. A Divulgação do Resultado da Prova Escrita será realizada às 8 h do dia 09/02/2022 no Auditório 

1 da FAUFBA.  

2. Após a divulgação dos resultados, inicia-se com os candidatos aprovados, o sorteio da ordem de 

apresentação nas provas do concurso (Prova Didática e Defesa de Memorial). O candidato que 

for sorteado para a primeira apresentação, deverá sortear logo na sequência, o ponto da Prova 

Didática, que ocorrerá duas horas depois.  
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3. A sessão pública será transmitida via portal do serviço de conferência web da RNP, pelo 

endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao. 

4. A participação do público geral nessa sessão será feita de forma remota. 

5. Imediatamente após o conhecimento do ponto sorteado, o candidato deverá entregar 2 (duas) 

vias impressas (ao invés de três, como consta no Edital) do plano de aula referente ao ponto 

sorteado. Uma via ficará com o presidente da banca e a outra será usada para o escaneamento 

e envio aos membros externos.  

6. Os sorteios sucessivos do ponto da Prova Didática ocorrerão de acordo com as ordens de 

apresentação (respeitando o intervalo de duas horas antes do início da prova), e sempre 

entregando as duas vias do plano de aula logo após o conhecimento do ponto. O candidato que 

não entregar o plano de aula correspondente ao ponto sorteado, será automaticamente 

eliminado do concurso. 

7. O resultado da Prova Escrita será divulgado publicamente, juntamente com a lista dos 

candidatos aprovados e o cronograma final do concurso, incluindo as datas e horários de 

realização das Provas Didática e de Defesa de Memorial. 

8. A entrega da documentação relativa ao Curriculum Vitae e Memorial dos candidatos aprovados 

deve ser feita após a divulgação do resultado da prova escrita, até antes do início da 

apresentação da primeira prova didática. Deverão ser entregues 1 (uma) via impressa do 

Curriculum Vitae, 1 (uma) via do Memorial (não sendo necessárias três vias, como consta no 

Edital) juntamente com os documentos comprobatórios dos títulos inseridos no Curriculum 

Vitae e no Memorial e/ou suas atualizações, e uma cópia simples do documento de identidade. 

Os documentos comprobatórios dos títulos inseridos no Curriculum Vitae e no Memorial 

deverão ser apresentados em uma (01) cópia impressa simples, acondicionados de forma a 

compor um ou mais volumes, recomendando-se que em cada documento, conste a numeração 

correspondente à atividade enumerada no Curriculum Vitae e no Memorial, e que estejam 

organizados seguindo a ordem de citação. Sugere-se que, se possível, os volumes sejam 

entregues em pastas e sem encadernação, para facilitar o escaneamento. O candidato deve se 

dirigir à Sala do Apoio Acadêmico (sala 7), no mezanino da FAUFBA, para a entrega da referida 

documentação.  

 

PROVAS DIDÁTICAS E DEFESA DE MEMORIAL 

1. As Provas Didáticas e Defesa de Memorial serão realizadas na Sala da Congregação da FAUFBA, 

em ambiente devidamente preparado para a atividade. 

2. O candidato deverá usar o computador disponibilizado na sala durante sua apresentação. 

Sugere-se que os candidatos gravem os arquivos de sua apresentação em dois formatos, o 

original (que pode ser proprietário como PPT ou PPTX, do Power Point), e em PDF, visando a 

evitar problemas relacionados à incompatibilidade de versões e formatos.  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao
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3. Nos intervalos entre as sessões será realizada a higienização do ambiente da prova.  

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

1. O ato de Divulgação do Resultado Final do Concurso será realizado na Sala da Congregação em 

sessão pública contínua da Congregação da Faculdade de Arquitetura na data prevista no 

cronograma final.  

2. A sessão pública será transmitida via portal do serviço de conferência web da RNP, pelo 

endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao.  

3. A participação dos candidatos e do público geral nessa sessão será feita de forma remota. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A equipe de aplicação tem autonomia para julgar situações não previstas neste documento e 

tomar as decisões necessárias e imediatas visando a manutenção da ordem e segurança 

sanitária de todos os envolvidos. 

 

 

Prof. Dr. Sergio Kopinski Ekerman 
Diretor da FAUFBA 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao
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