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CRONOGRAMA 

 

Concurso Docente do Edital 01/2021 

Classe: Adjunto A, Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

 

● Período das provas: 25/04/2022 a 13/05/2022 

● Instalação da banca: 25/04/2022 às 7h30 

● Data da prova escrita: 25/04/2022 às 8h00  

● Previsão de divulgação das notas da prova escrita: 30/04/2022 

● Previsão de início das demais provas: 02/05/2022 

● Previsão de divulgação dos resultados finais: 13/05/2022 

 

Local de Realização das Provas: 

 

● Dia 25/04/2022: Recepção dos candidatos, instalação da banca e 

realização da prova escrita:  

○ Local: PAF 1 (Pavilhão de Aulas 1), sala 207, na Av. Milton 

Santos (antiga Av. Adhemar de Barros), s/n, Campus de Ondina, 

UFBA, CEP: 40.170-110, Salvador-BA. 

● De 26/04/2022 a 13/05/2022 

○ Local a ser definido em função da quantidade de candidatos 

aptos para as próximas etapas; será divulgado com antecedência 

no site https://computacao.ufba.br/ 

 

Observações:  

 

1. Cronograma aprovado na sessão extraordinária do Departamento de 

Ciência da Computação no Instituto de Computação no dia 22/03/2022 

e na sessão extraordinária da congregação do Instituto de Computação 

no dia 22/03/2022. 
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2. O presente Cronograma poderá ser alterado pela Banca Examinadora, 

após sua instalação, dependendo da quantidade de candidatos que 

comparecerem à abertura do concurso e forem aprovados na Prova 

Escrita. 

3. 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. 

4. Todas as medidas descritas no plano de Contingência e Medidas de 

Biossegurança da UFBA, disponível no sítio eletrônico 

https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca, serão tomadas pela 

Comissão do Concurso Público e deverão ser seguidas por todos os 

candidatos inscritos, como forma de garantir a segurança de todos os 

envolvidos. 

5. As divulgações dos resultados, assim como possíveis alterações no 

cronograma, serão publicizadas no portal do Depatamento de Ciência da 

Computação (DCC) do Instituto de Computação, disponível no link: 

https://computacao.ufba.br/. É responsabilidade do candidato 

acompanhar todas as informações que serão compartilhadas neste 

endereço eletrônico.  

 

 

Salvador, 24 de março de 2022 

 

 

 

 

Profa. Fabíola Gonçalves Pereira Greve 

Diretora do Instituto de Computação 

Universidade Federal da Bahia 
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 24/03/2022

CRONOGRAMA Nº 18/2022 - IC/UFBA (12.28) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 24/03/2022 16:47 )
FABIOLA GONCALVES PEREIRA GREVE

DIRETOR - TITULAR

DCC/IC/UFBA (12.28.01)

Matrícula: 287623
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