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Concurso Docente do Edital 01/2021
Departamento da Ciência dos Alimentos

Área de conhecimento: Ciência e Tecnologia dos Alimentos 
Classe: Adjunto A, Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE), 01 vaga

Período de Realização das Provas: 07 de fevereiro a 31 de maio de 2022

Local: Escola de Nutrição da UFBA, Rua Basílio da Gama, S/Nº, Canela, Salvador/BA

CRONOGRAMA

1º Dia: 07.02.2022 – SEGUNDA-FEIRA – ABERTURA DO CONCURSO E PROVA ESCRITA

07h30 – Sessão pública contínua da Congregação: Abertura do Concurso 

Instalação  da  Banca  Examinadora  –  Chamada  dos  Candidatos  –  Entregar  o  Termo  de 
Concordância e se for pertencente ao grupo de risco decorrente da pandemia da Covid-19,  
entregar também a Autodeclaração, ambos constam no Anexo I do Edital 01/2021.

07h35 – Sorteio da Senha numérica pelo candidato para identificação da Prova Escrita
07h55 – Sorteio do ponto da prova escrita pelo presidente da Banca Examinadora
08h00 às 09h00 horas – Consulta Bibliográfica (Duração máxima de 1 hora)
09h00 horas – Início da Prova Escrita
13h00 horas – Término da Prova Escrita

13h00 às 14h00 – Intervalo – almoço da Banca

14h00 às 18h00 – Trabalho interno da Banca (correção da Prova Escrita)

08/02/2022 a 28/03/2022 – Trabalho interno da Banca (correção da Prova Escrita, Elaboração 
dos Pareceres e da Tabela dos resultados)

28/03/2022  e  29/03/2022  –  DIVULGAÇÃO  DO  RESULTADO  DA  PROVA  ESCRITA  E  DO 
CRONOGRAMA DAS PROVAS DIDÁTICA, DEFESA DE MEMORIAL E DE TÍTULOS
– Sessão pública para divulgação do resultado da Prova Escrita
–  Divulgação  do  Cronograma  das  Provas  Didáticas  e  Defesa  de  Memorial  e  entrega  de  
documentos (Curriculum vitae,  Memorial  e  dos  comprobatórios  dos  títulos  neles  inseridos 
e/ou a sua atualização) pelos candidatos aprovados.
–  Sorteio da ordem de apresentação da  Prova Didática e  Defesa  de  Memorial  por  cada 
candidato aprovado na Prova Escrita, de acordo com a ordem de inscrição no concurso. O  
referido sorteio será efetuado na presença de todos os candidatos, comprovada por assinatura 
em lista de presença.

Cronograma aprovado na sessão extraordinária da Congregação, no dia 07 de dezembro de 2021.
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04/04/2022 a 30/05/2022 – PROVA DIDÁTICA, DEFESA DE MEMORIAL E PROVA DE TÍTULOS
Procede-se ao sorteio do ponto da Prova Didática, seguido pela entrega do plano de aula, da 
realização da Prova Didática e da Defesa de Memorial dos candidatos até atender a todos os 
aprovados na Prova Escrita.

31/05/2022 – RESULTADO FINAL DO CONCURSO

Observações:

1. O presente Cronograma poderá ser alterado pela Banca Examinadora, após sua instalação 
no dia  07/02/2022,  caso  muitos  candidatos  não compareçam à  abertura  do concurso  e  a 
depender
da quantidade de candidatos aprovados na Prova Escrita. 

2. Conforme determina o subitem 7.3.2 do Edital 01/2021 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.

3. O detalhamento do cronograma das provas classificatórias será feito após a divulgação do 
resultado  da  Prova  Escrita.  Cabe  aos  candidatos  acompanhar  todas  as  alterações  do 
cronograma
a ser divulgado durante o certame, no site da ENUBA e, fisicamente, no hall da Unidade. 

4. Os candidatos devem estar cientes das disposições contidas no Anexo I do Edital 01/2021 
que trata das medidas de biossegurança para a realização das provas, bem como preencher o 
termo de concordância, de acordo com as disposições finais do Anexo I do referido Edital e 
entregá-lo impresso e assinado no dia da realização da Prova Escrita. Se for pertencente ao 
grupo de  risco decorrente  da pandemia da Covid-19,  entregar  também a Autodeclaração, 
Anexo I do referido Edital.

5. É recomendado que os candidatos compareçam à ENUFBA com antecedência mínima de 
quinze minutos em relação ao início das atividades para verificação da temperatura, alocação 
na sala e assinatura da lista de presença.

Salvador, 29 de dezembro de 2021

Prof.ª Dr.ª Mônica Leila Portela de Santana
Diretora em Exercício da ENUFBA

Cronograma aprovado na sessão extraordinária da Congregação, no dia 07 de dezembro de 2021.
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