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CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL nº. 01/2019
FACULDADE DE ARQUITETURA - UFBA
➢ Áreas de Conhecimento:
• Tecnologia da Construção da Arquitetura e da Cidade Contemporânea, com Ênfase em Sistemas Estruturais.
➢ Classe: A
➢ Denominação: Professor Assistente A
➢ Regime de Trabalho: 40 horas.
BAREMAS APROVADOS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FAUFBA EM 05/06/2019
BAREMAS PARA AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA, DIDÁTICA, MEMORIAL E TÍTULOS

Prova Escrita

Pontuação Máxima

I - Capacidade analítica e crítica no desenvolvimento do tema

6

II - Clareza no desenvolvimento das ideias e conceitos

3

III - Capacidade de expressão de acordo com o padrão previsto para a escrita acadêmica

1

Total de pontos

10

Prova Didática

Pontuação Máxima

I - Domínio do conteúdo

4

II - Coerência entre os objetivos previstos no plano de aula e os conteúdos desenvolvidos

2

III - Desempenho didático e utilização adequada do tempo

2

IV – Comunicação, clareza e objetividade

2

Total de pontos

10

Memorial

Pontuação Máxima

I - Relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a essa atividade

2

II - Coerência da trajetória percorrida pelo candidato na sua vida acadêmica.

1

III - Domínio e a atualização do candidato quanto ao tema do concurso

3

IV – Capacidade de liderança universitária do candidato

1

V – Capacidade de contribuir para o desenvolvimento institucional
Total de pontos

I. TÍTULOS ACADEMICOS

3
10

No DE PONTOS

01. Livre docência na área do concurso.

30

02. Livre docência em outras áreas.

15

03. Pós-doutorado (considerar apenas um curso).

10

04. Doutorado concluído na área do concurso.

30

05. Doutorado concluído em outras áreas.
06. Doutorado inconcluso na área do concurso (máximo de 16 pontos).
07. Mestrado concluído na área do concurso.
08. Mestrado concluído em outras áreas.

15
2 pontos por semestre
20
10

09. Especialização (≥ 360 h) concluída na área do concurso (máximo de 10 pontos).

5 por curso

10. Especialização (≥ 360 h) concluída em outras áreas (máximo de 6 pontos).

3 por curso

11. Aperfeiçoamento (≥ 30 h) concluído na área do concurso (máximo de 6 pontos).

3 por curso

12. Aperfeiçoamento (≥ 30 h) concluído em outras áreas (máximo de 2 pontos).

1 por curso

13. Graduação concluída em áreas afins, além da exigida no edital do concurso (considerar apenas um curso).

3

14. Curso técnico (em nível equivalente ao ensino médio) em áreas afins (considerar apenas um curso).

2

15. Monitoria oficial comprovada por documento emitido pelo Departamento, pela unidade de ensino ou pela Universidade (máximo de 4
pontos).

1 por semestre

16. Bolsa de Iniciação Científica concedia por instituição oficial (máximo de 4 pontos).

1 por semestre

17. Pesquisa ou estágio (≥500 h) que excedam os requisitos da graduação em áreas afins (máximo de 2 pontos).

1 por semestre

18. Bolsa de estudo e/ou de pesquisa em pós-graduação, conferida por instituições oficiais, exceto bolsa regular de especialização,
mestrado e doutorado (máximo de 4 pontos).
Total de Pontos

2 por bolsa

II. TÍTULOS CIENTIFICOS, ARTISTICOS E LITERÁRIOS
1. Livro técnico-científico ou software publicado na área acadêmica objeto do concurso, com autoria individual, aprovado por
Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 40 pontos).
2. Livro técnico-científico ou software publicado na área acadêmica objeto do concurso, com até três autores, aprovado por Conselho
Editorial ou com registro ISBN (máximo de 30 pontos).
3. Livro artístico-literário publicado, com autoria individual, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 15
pontos).
4. Livro artístico-literário publicado, com mais de um autor, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 6
pontos).

No DE PONTOS
20 por livro ou software
10 por livro ou software
5 por livro
2 por livro

5. Organização de livro, revista, site ou CD-Rom, técnico-científico publicado na área

5 por livro

acadêmica objeto do concurso, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 15 pontos)
6. Organização de livro revista, site ou CD-Rom, artístico-literário publicado e aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN
(máximo de 6 pontos).
7. Capítulo de livro técnico-científico publicado na área acadêmica objeto do concurso aprovado por Conselho Editorial ou com
registro ISBN (máximo de 12 pontos)
8. Capítulo de livro artístico-literário publicado e aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 3 pontos).
9. Publicação de tradução de livro técnico-científico na área objeto do concurso aprovada por Conselho Editorial ou com registro
ISBN (máximo de 12 pontos).
10. Artigo técnico-científico publicado na área objeto do concurso em periódico internacional ou nacional, (máximo de 25 pontos, desde
que publicados em periódicos distintos).
11. Trabalho completo publicado em anais de evento internacional ou nacional na área objeto do concurso (máximo de 15 pontos).

2 por livro
4 por capítulo
1 por capítulo
4 por livro traduzido
5 por artigo
3 por trabalho

12. Obra técnico-científica na área de arquitetura e urbanismo exposta ou publicada

3 por obra

nacional ou internacionalmente (máximo de 12 pontos, desde que relativos a obras distintas).
13. Publicação técnico-científica na área de arquitetura e urbanismo premiada ou mencionada nacional ou internacionalmente
(máximo de 40 pontos, desde que

20 por obra

relativos a obras distintas).
14. Palestra ou conferência em seminário, congresso ou similar na área objeto do concurso (máximo de 12 pontos).
15. Palestra ou conferência em curso regular de graduação ou pós-graduação na área do concurso (máximo de 8 pontos).
16. Apresentação ou outro tipo de comunicação técnica em seminário, congresso e similares na área objeto do concurso (máximo de
5 pontos).
17. Participação em Conselho Editorial de revista técnico-científica internacional ou nacional na área objeto do concurso ou assessor
científico de órgão de fomento à pesquisa (máximo de 8 pontos, desde que vinculados a instituições distintas).
18. Editoração de revista técnico-científica com conselho editorial na área objeto do concurso (máximo de 12 pontos, desde que
revistas distintas).
19. Coordenação de Projeto de Pesquisa ou Extensão financiado por órgão de fomento (CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP, etc.) ou
outra instituição reconhecida (PETROBRÁS, BNDES, BNB, etc.) (máximo de 20 pontos).
20. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, financiado por órgão de fomento (CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP, etc.) ou
outra instituição reconhecida

3 por palestra ou
conferência
2 por palestra ou
conferência
1 por apresentação
2 por ano
3 por ano
5 por projeto
2 por projeto

(PETROBRÁS, BNDES, BNB, etc.) (máximo de 6 pontos).
21. Coordenação de Projeto de Pesquisa ou Extensão, aprovado por IES, com duração mínima de 01 ano sem financiamento
(máximo de 12 pontos)
22. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, aprovado por IES, com duração mínima de 01 ano sem financiamento
(máximo de 4 pontos).
23. Coordenação ou Docência em Curso de Extensão aprovado por Instituição de Pesquisa ou IES, com duração mínima de 12
horas, na área do concurso ou em áreas afins (máximo de 8 pontos).

3 por projeto
1 por projeto
2 por curso

24. Coordenação técnico-científica de seminário, congresso, simpósio ou similar, na área do concurso (máximo de 16 pontos).

4 por evento

25. Membro de comissão técnico-científica de seminário, congresso, simpósio ou similar na área do concurso (máximo de 8 pontos).

2 por evento

26. Membro de comissão organizadora de seminário, congresso, simpósio ou similar ou coordenador de concurso público para
docente na área do concurso ou em áreas afins (máximo de 4 pontos).

1 por evento

Total de Pontos

III. TITULOS DIDÁTICOS

o

N DE PONTOS

1. Atividade de Magistério superior na área objeto do concurso (máximo de 40 pontos).

5 por semestre

2. Atividade de Magistério superior em áreas afins à área do concurso (máximo de 16 pontos).

2 por semestre

3. Atividade de Magistério em nível médio na área objeto do concurso (máximo de 16 pontos).

2 por semestre

4. Atividade de Magistério em nível médio em áreas afins à área do concurso (máximo de 8 pontos).

1 por semestre

5. Atividade de Estágio de Docência na área objeto do concurso em instituições reconhecidas (máximo de 2 pontos).

1 por semestre

6. Orientação de Tese de Doutorado, defendida e aprovada, na área objeto do concurso (máximo de 30 pontos) .

6 por tese

7. Orientação de Dissertação de Mestrado, defendida e aprovada, na área objeto do concurso (máximo de 24 pontos).

4 por dissertação

8. Orientação de Monografia de Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento na área objeto do concurso (máximo de 15 pontos) .

3 por monografia

9. Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação na área objeto do concurso (máximo de 10 pontos).
10. Orientação / coordenação de Projeto de Iniciação Científica ou de Extensão

2 por trabalho
2 por projeto

(aprovado por IES ou instituição de pesquisa), de estágio profissional ou de projeto de monitoria (máximo de 12 pontos).
11. Participação em Banca Examinadora de Concurso Público para Admissão de docentes efetivos em IES (máximo de 9 pontos).

3 por banca

12. Participação em Banca Examinadora de Processo Seletivo para Admissão de docentes substitutos ou temporários em IES
(máximo de 3 pontos).

1 por banca

13. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Tese (máximo de 8 pontos).
14. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Dissertação ou Monografia de Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento
(máximo de 4 pontos).
15. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (máximo de 6 pontos).
16. Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior, na área do concurso (máximo de 20 pontos).
17. Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior, em áreas afins do concurso (máximo de 10 pontos).
18. Docência (>12 h) em minicurso ou curso eventual na área do concurso ou em áreas afins (máximo de 8 pontos).
Total de Pontos

2 por banca
1 por banca
0,5 por banca
10 por aprovação
5 por aprovação
2 por mini-curso ou curso

No DE PONTOS

IV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1. Cargo de Direção em Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização do terceiro setor de reconhecimento público,
comprovada por nomeação em Diário Oficial ou ata de eleição registrada em cartório (máximo de 20 pontos)
2. Cargo de Chefia, Gerência, Coordenação ou similar em Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização do Terceiro Setor
de reconhecimento público

5 por semestre
3 por semestre

(máximo de 12 pontos).
3. Atividade de assessoramento ou assistência, em nível administrativo, em Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização
do Terceiro Setor de reconhecimento público (máximo de 4 pontos).

2 por semestre

4. Coordenação Acadêmica de Curso de Pós–Graduação stricto sensu em IES (máximo de 16 pontos).

4 por semestre

5. Coordenação Acadêmica de Curso de Graduação e/ ou Pós–Graduação lato sensu em IES (máximo de 12 pontos).

3 por semestre

Total de Pontos

No DE PONTOS

V. ATIVIDADES PROFISSIONAIS
1. Autoria ou coautoria de Projeto ou Plano: de Arquitetura e/ou Urbanismo e/ou Estrutural de
pequeno porte (residências unifamiliares, pequenos espaços públicos, pequenas reformas, etc.), comprovado por ART ou RRT
(máximo de 30 pontos).
2. Autoria ou coautoria de Projeto ou Plano: de Arquitetura e/ou Urbanismo e/ou Estrutural de médio ou grande porte, comprovado
por ART ou RRT (máximo de 50 pontos).
3. Gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obra de Arquitetura e/ou Urbanismo ou Engenharia Civil de pequeno porte
(residências unifamiliares, pequenos espaços públicos, pequenas reformas, etc.), comprovada por ART ou RRT (máximo de 24 pontos).
4. Gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obra de Arquitetura e/ou Urbanismo de médio ou grande porte, comprovado por ART
ou RRT (máximo de 36 pontos).
5. Coordenação de equipe técnico-profissional (exceto docência e pesquisa) em função relacionada com a área objeto do
concurso, comprovada por ART ou RRT (máximo de 40 pontos)
6. Exercício técnico-profissional (exceto docência e pesquisa) em função diretamente relacionada com a área objeto do concurso,
comprovado por carteira de trabalho, ART ou RRT (máximo de 30 pontos).
7. Consultoria especializada em atividade profissional diretamente relacionada com a área objeto do concurso ou área afim
(máximo de 40 pontos).
8. Premiação ou menção honrosa de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo ou Engenharia Civil, em certame Nacional ou
Internacional, promovido por instituição reconhecida (máximo de 50 pontos)
9. Participação, sem premiação, em Concurso Público Nacional ou Internacional de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo ou
Engenharia Civil, promovido por instituição reconhecida (máximo de 4 pontos).
10. Participação em Comissão Julgadora de Concurso Público Nacional ou Internacional de Projetos de Arquitetura e/ou
Urbanismo ou Engenharia Civil (máximo de 12 pontos).
11. Participação em Diretoria de Conselho Profissional, Associação Profissional ou Entidade Sindical (máximo de 4 pontos).
12. Associação a Órgão Científico e/ou Profissional (máximo de 2 pontos).

3 por projeto

5 por projeto
2 por obra
3 por obra
4 por semestre
3 por semestre
4 por consultoria
25 por prêmio
1 por concurso
3 por comissão
2 por mandato
0,5 por órgão

Total de Pontos

OBSERVAÇÃO:
Receberão a pontuação integral os itens do Campo I – Títulos Acadêmicos. Para os demais campos (II, III, IV e V), a produção dos últimos dez anos receberá a
pontuação integral, enquanto a produção anterior a esse período terá sua pontuação reduzida a 60% (sessenta por cento) da pontuação integral.

Pontuação Máxima por campo

CAMPO

PONTUAÇÃO MÁXIMA

I. TÍTULOS ACADÊMICOS

50

II. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS

40

III. TÍTULOS DIDÁTICOS

50

IV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

20

V. ATIVIDADES PROFISSIONAIS

50

Total de Pontos

NOTA DO CANDIDATO
NC = [(PI / 50) x 2] + [(PII / 40) x 1,5] + [(PIII / 50) x 2,5] + [(PIV / 20) x 1] + [(PV / 50) x 3]
Onde:
NC – Nota do candidato, com duas casas decimais
PI – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo I – Títulos Acadêmicos
PII – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo II – Títulos Científicos, Artísticos e Literários PIII – Pontuação total obtida pelo
candidato no Campo III – Títulos Didáticos
PIV – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo IV – Atividades Administrativas PV – Pontuação total obtida pelo candidato no
Campo V – Atividades profissionais

