
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021090600059

59

Nº 169, segunda-feira, 6 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

CONTRATANTE: IFSULDEMINAS, MUZAMBINHO
CONTRATADO: Heitor Antonio Paladim Junior;
OBJETO: Prorrogacao da Vigencia Contratual;
ELEMENTO DE DESPESA: 3190.04;
PRAZO: 01/09/2021 a 25/02/2022;
CARGA HORARIA: 40 HS
DATA E ASSINATURA: 01/09/2021; Renato Aparecido de Souza, pela contratante e
Heitor Antonio Paladim Junior, contratado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021

O IFTM torna pública a abertura da chamada pública Nº 1/2021/C-SOC-CIVIL-
CONSUP/IFTM-REITORIA, com o objetivo de acolher cadastros de representantes da
sociedade civil para compor o Conselho Superior da instituição, com prazo de inscrição até
20/09/2021. O Edital completo poderá ser obtido no site https://iftm.edu.br/conselho-
superior/editais/edital.php?id=GckyxkDNSCRJ639PqN ou pelo e-mail:
consup.sociedadecivil@iftm.edu.br. ASSINATURA: 02.09.2021.

GUSTAVO GOULART MARTINS
Comissão Responsável -

RICARDO OLIVEIRA AVIGO
Comissão Responsável

CAMPUS UBERABA
I

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2021

Nº Processo: 23200.001544/2019-56
ESPÉCIE: Locação temporária de serviço didático-pedagógico. CONTRATANTE: Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba;
CONTRATADO: Rodrigo Adriano Gonçalves de Sousa. OBJETO: Serviços didático-pedagógicos
na área do ensino de Educação Física; FUNDAMENTO: CF /88, artigo 37, inciso IX, Leis
8.745/93, 8.112/90, 8.666/93 e 11.784/08; VIGÊNCIA: 01/08/2021 a 31/01/2022; VALOR:
equivalente ao vencimento do Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em cargo
efetivo, Classe "D I", nível 01, com Doutorado, jornada de 40 horas semanais; DATA DA
ASSINATURA: 22/07/2021; Assinam pelo Contratante, Deborah Santesso Bonnas e Luís
Fernando Santana, e pelo contratado Rodrigo Adriano Gonçalves de Sousa.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2021

Nº Processo: 23200.000740/2021-28
ESPÉCIE: Locação temporária de serviço didático-pedagógico. CONTRATANTE: Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba;
CONTRATADO: Flávio Araújo Pousa Paiva. OBJETO: Serviços didático-pedagógicos na área
do ensino de Física; FUNDAMENTO: CF /88, artigo 37, inciso IX, Leis 8.745/93, 8.112/90,
8.666/93 e 11.784/08; VIGÊNCIA: 02/08/2021 a 31/01/2022; VALOR: equivalente ao
vencimento do Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em cargo efetivo, Classe
"D I", nível 01, com Mestrado, jornada de 40 horas semanais; DATA DA ASSINATURA:
22/072021; Assinam pelo Contratante, Deborah Santesso Bonnas e Luís Fernando Santana,
e pelo contratado Flávio Araújo Pousa Paiva.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2021

Nº Processo: 23494.001576/2020-37
ESPÉCIE: Locação temporária de serviço didático-pedagógico. CONTRATANTE: Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba;
CONTRATADO: Bianca Lana de Sousa. OBJETO: Serviços didático-pedagógicos na área do
ensino de Química; FUNDAMENTO: CF /88, artigo 37, inciso IX, Leis 8.745/93, 8.112/90,
8.666/93 e 11.784/08; VIGÊNCIA: 01/08/2021 a 31/01/2022; VALOR: equivalente ao
vencimento do Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em cargo efetivo, Classe
"D I", nível 01, com Doutorado, jornada de 20 horas semanais; DATA DA ASSINATURA:
22/07/2021; Assinam pelo Contratante, Deborah Santesso Bonnas e Luís Fernando Santana,
e pelo contratado Bianca Lana de Sousa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Processo: 23200.002516/2019-56
Termo Aditivo nº 004 ao Contrato nº 02/2020; CONTRATANTE: Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; CONTRATADA: DANIELA DE OLIVEIRA
SANTOS. OBJETO: Prorrogação da vigência contratual para o período de 01/08/2021 a
06/11/2021. DATA DA ASSINATURA: 20/07/2021; assinam pelo Contratante, Deborah
Santesso Bonnas e Luís Fernando Santana, e pela contratada Daniela de Oliveira Santos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO Nº 15/2021

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
19/08/2021, .Entrega das Propostas: a partir de 19/08/2021, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/09/2021, às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Rações, Materiais e
Equipamentos para a Universidade Federal de Alagoas

MARIA LUISA PETRONILO DA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 03/09/2021) 153037-15222-2021NE000059

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
31/08/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s)
especializada(s) na prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial, viária
e elétrica em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra Total de Itens Licitados: 00005 Novo Edital:
06/09/2021 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h59. Endereço: Av.lourival de Melo
Mota,s/n,campus A.c.simões,br 104 Norte,km97 MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a
partir de 06/09/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 20/09/2021, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EVANDRO DIEGO ALVES PINHEIRO
Pregoeiro

(SIDEC - 03/09/2021) 153037-15222-2021NE000059

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO
EDITAL Nº 57, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 56/2021-PROGEP/UFAL

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o
disposto na portaria de delegação de competências nº 646/GR, de 23 de junho de 2020,
publicada no Boletim de Serviços nº 97 de 02 de julho de 2020, resolve retificar o edital
nº 56 de 01/09/2021, publicado no DOU de 03/09/2021, seção 03, p. 80-86, nos seguintes
termos:

1) No Anexo I - Quadro de Vagas, no Programa RECURSOS HIDRICOS E
SANEAMENTO (Código 8), o campo "Titulação mínima exigida" passa a vigorar com a
seguinte redação: Doutorado com título ou área de concentração em hidráulica e/ou
hidrologia e/ou recursos hídricos e/ou saneamento e/ou meio ambiente.

2) Ficam mantidas as demais disposições editalícias.

WELLINGTON DA SILVA PEREIRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2021 - UASG 153028 - UNIFAL - MG

Nº Processo: 23087.014572/2021-00.
Pregão Nº 24/2021. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS.
Contratado: 31.931.262/0001-01 - MULT EQUIPAR EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE
VENDAS EIRELI. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço
especializado de mão de obra especializada com fornecimento de peças, para manutenção
preventiva mensal e corretiva, quantas vezes for necessária, restabelecendo o
funcionamento da piscina aquecida com capacidade de 160.000 litros, com execução total,
para atender necessidades da Clínica de Hidroterapia do Curso de Fisioterapia da
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/09/2021 a 02/09/2022. Valor
Total: R$ 41.500,00. Data de Assinatura: 02/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/09/2021).

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O 5° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5900.0109875.18.9 (356/2018)
Nº Processo: 23066.071386/2018-11. Convenentes: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
CNPJ: 15.180.714/0001-04, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS. CNPJ:
33.000.167/0001-01 e a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO. CNPJ:
14.645.162/0001-91. Objeto: Inserir cláusulas referentes à Lei Geral de Proteção de Dados.
Fund. Legal: 8.666/93 e suas alterações conforme as Leis: 8.883/94, 9.648/98, 11.196/2005,
11.481/2007 e 11.763/2008, 12.349/2010, 8.958/94 alterada pela Lei 12.349/2010 e
regulamentada pelos Decretos Federal nº 93.872/86 e 7.423/10 e 8.241/2014. Vigência:
27.08.2021 a 21.01.2022. Data de Assinatura: 27.08.2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 153038 - UFBA

Número do Contrato: 12/2021.
Nº Processo: 23066.022142/2020-11.
Regime Diferenciado de Contratações. Nº 2/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA. Contratado: 27.917.286/0001-20 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto:
Acrescentar ao contrato o valor de r$54.778,84 (cinquenta e quatro mil, setecentos e
setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente ao acréscimo de serviços,
equivalente a 28,12% do montante total contratado.. Vigência: 19/01/2021 a 15/11/2021.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 224.987,38. Data de Assinatura: 31/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 31/08/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 153038 - UFBA

Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 23066.012057/2020-44.
Pregão. Nº 14/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Contratado:
90.347.840/0010-09 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA. Objeto: Supressão de serviços no
valor de r$4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente a 4,77% do
montante total contratado.. Vigência: 22/12/2020 a 22/12/2021. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 102.716,00. Data de Assinatura: 02/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 02/09/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 - UASG 153038

Nº Processo: 23066020170202184. Objeto: Registro de preços para eventual Aquisição de
Gás Liquefeito de Petróleo (Troca por Botijão GLP 45 kg cheio), Botijão de Gás Liquefeito
de Petróleo (Botijão GLP 13 e 45 kg vazios) e gás de cocção à granel em comodato, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital, e seus anexos, visando atender demandas das Unidades da
Universidade Federal da Bahia - UFBA. . Total de Itens Licitados: 4. Edital: 06/09/2021 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, S/n, Campus
Universitário de Ondina, Cep 40170-115, Ondina - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/153038-5-00023-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/09/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ABILIO DE FREITAS
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/09/2021) 153038-15223-2020NE800100

EDITAL Nº 2 DE 3 DE SETEMBRO DE 2021

CO M P L E M E N T A R
O Reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no uso de suas

atribuições estatutárias, torna pública a retomada do Concurso Público de Provas e
Títulos para o provimento de cargo de Professor do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico objeto do Edital nº 04/2019, publicado no Diário Oficial da
União - DOU de 30/12/2019, seção 3, p. 101 a 105, posteriormente retificado nos
DOUs nº 11, de 15/01/2020; nº 64, 02/04/2020, nº 15, 11/08/2020; nº 11,
18/01/2021 e nº 143 de 30/07/2021 o qual passa a ser regido, complementarmente,
de acordo com os dispositivos a seguir:

1. Disposições preliminares
1.1. Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19); a Lei 14.019 de 02 de Julho de
2020, a qual Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre
a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em
espaços públicos e privados acessíveis ao público, entre outros; a Resolução
UFBA/CONSUNI nº 04, de 27 de novembro de 2020, a qual dispõe sobre a
atipicidade dos semestres letivos 2020-1 e 2020-2 no que se refere à integralização
curricular, sobre o caráter especial do semestre 2021.1 e dá outras providências; a
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Instrução Normativa nº 109/2020, de 29 de outubro de 2020, que estabelece
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial; o
Plano de Contingência e Medidas de Biossegurança da UFBA/2020, elaborado pelo
Comitê de Assessoramento do Coronavírus da UFBA, e visando adotar as medidas
necessárias para a realização das provas do concurso público docente, objeto do
Edital nº 04/2019, por meio de ações de prevenção e minimização dos riscos à
saúde dos candidatos, membros da banca examinadora, fiscais, membros da
comissão e servidores do apoio administrativo, decorrentes da pandemia, vem
informar que os concursos serão realizados na UFBA, de forma presencial, em datas
a serem divulgadas, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização das
provas, mediante endereço www.concursos.ufba.br, respeitando-se o período de
02/05/2020 a 31/01/2022.

1.1.1. O período de realização das provas será definido por cada Unidade,
dentro do intervalo previsto no Edital e suas retificações.

1.1.2. O período da realização das provas mencionado no item 1.1 poderá
ser prorrogado no interesse da Administração, observadas as recomendações do
Comitê de Assessoramento do Coronavírus da UFBA, de maneira a preservar a
segurança de todos os envolvidos no certame.

1.2. A UFBA observará todas as recomendações definidas no Plano de
Contingência e Medidas de Biossegurança da UFBA, disponível no sítio eletrônico
https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca, de modo a garantir um ambiente
seguro e saudável, diante do contexto da COVID-19, durante a aplicação das
provas.

1.2.1. Todas as medidas descritas no plano 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.

1.3. Em todas as sessões e fases do Concurso é obrigatório que o
candidato apresente documento de identificação oficial e esteja usando máscara de
proteção facial, sob pena de ter o acesso impedido ao local de provas e,
consequentemente, ser eliminado do Concurso.

1.3.1 Antes de adentrar o recinto da realização das provas o fiscal de
identificação do candidato poderá pedir a retirada da máscara, se houver dificuldade
de reconhecimento do candidato pelo documento oficial, respeitando o
distanciamento e as normas de biossegurança. A máscara deverá ser colocada pelo
próprio candidato, imediatamente após a identificação, o qual deverá higienizar as
mãos com álcool a 70% fornecido pela comissão de realização do concurso.

2. Das Medidas de Segurança
2.1. Em todas as etapas, deverão ser seguidas as orientações do Plano de

Contingência e Medidas de Biossegurança da UFBA, que estão em consonância com
as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS/OMS), no que diz respeito ao distanciamento social, à
proteção individual e coletiva, e às medidas de higiene, tais como:

a) utilizar adequadamente as máscaras durante a realização do certame,
mesmo se não apresentar sintomas;

b) realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete
líquido ou álcool em gel 70%. A UFBA fornecerá material necessário para
higienização das mãos na entrada do prédio, porém solicita-se aos candidatos que
tragam o seu próprio álcool em gel 70% para o devido uso durante a realização das
provas;

c) evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
d) não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou

beijos;
e) manter o distanciamento mínimo de um metro e meio de qualquer

pessoa;
f) não compartilhar objetos pessoais;
g) não ingerir água diretamente dos bebedouros, de forma a evitar o

contato da boca do usuário com o equipamento.
2.2. A utilização de máscaras é obrigatória no ambiente institucional da

UFBA .
2.2.1. As máscaras deverão ser trocadas a cada 2 (duas) horas. Em caso

de umedecimento, a troca deverá ser imediata;
2.2.2. Máscaras novas serão fornecidas pela UFBA e deverão ser usadas

durante a realização das provas.
2.3. O candidato que se recusar a utilizar a máscara terá seu acesso ao

local de provas impedido e, consequentemente, será eliminado do Concurso.
2.4. Todos os candidatos serão submetidos à avaliação da temperatura.
2.4.1. Estando com temperatura normal (<=37.2°C), os candidatos serão

liberados para realizar as provas, com orientações quanto ao devido uso de
máscaras, distanciamento seguro e higienização das mãos;

2.4.2. Se a temperatura do/a candidato/a for (>37.2°C), esta será reaferida
após 5 (cinco) minutos do/a candidato/a em repouso em local fresco e arejado. Se
a temperatura se mantiver em (>37.2°C), o/a candidato/a será encaminhado/a para
sala separada para realização das provas, devendo assinar termo de responsabilidade
se considerando apto a realizar a prova, estando ciente de sua condição e
assumindo os riscos.

2.5. Os candidatos poderão fazer uso de equipamentos de proteção
individual (EPI) adicionais durante todo o tempo das atividades, como protetor facial
(face shield e óculos protetor).

2.6. Candidatos que possuem comorbidades comprovadas deverão seguir
o estabelecido no item 3 do presente Edital.

2.7. As Unidades responsáveis pelo Concurso deverão manter ventilados
os ambientes de uso dos candidatos, fiscais, membros das bancas e da Comissão do
Concurso, aumentando a frequência de higienização de superfícies, banheiros e
demais espaços.

2.8. Ainda que a Prova Didática e a sessão de divulgação do resultado
final sejam atos públicos, recomenda-se, face ao contexto da pandemia, que os
candidatos não levem acompanhantes e não convidem pessoas externas ao certame
para assistir a tais atos, a fim de evitar aglomerações.

3. Dos Candidatos pertencentes ao Grupo de Risco
3.1. Serão considerados pertencentes ao grupo de risco todo e qualquer

candidato que se enquadrar em uma das condições abaixo, a quem será concedido,
compulsoriamente, tratamento diferenciado, respeitada a legislação vigente:

a) com 60 (sessenta) anos ou mais;
b) imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves;

e
c) gestantes ou lactantes.
3.2. As pessoas com deficiência podem requerer tratamento diferenciado

para a realização da prova.
3.3. Os candidatos enquadrados nas condições listadas nos itens 3.1. e

3.2. deverão apresentar autodeclaração, de acordo com Anexo I, documento de
identificação e relatório médico, por e-mail no endereço eletrônico
concurso@ufba.br, com o título "Condição Especial - Edital 04/2019", com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias da realização das provas, conforme item 1.1.
e cronograma divulgado pela Unidade:

3.3.1. Os candidatos que sejam grupo de risco devido à idade, letra "a" do
item 3.1., ficam isentos de apresentar relatório médico, devendo anexar cópia do
documento de identidade;

3.3.2. Os candidatos imunodeficientes ou com doenças preexistentes
crônicas ou graves, letra "b" do item 3.1., devem apresentar o relatório médico
redigido em letra legível, onde disponha sobre a condição de grupo de risco à qual
o/a candidato/a está enquadrado/a, com expressa referência ao código
correspondente de Classificação Internacional de Doença - CID, com citação do nome
por extenso do/a candidato/a, carimbo indicando o nome, número do CRM e a
assinatura do médico responsável por sua emissão;

3.3.3. As candidatas gestantes ou lactantes, letra "c" do item 3.1., podem
substituir o relatório médico pela cópia da certidão de nascimento da criança;

3.3.4. As pessoas com deficiência, item 3.2., devem apresentar laudo
médico redigido em letra legível, onde disponha sobre a espécie e o grau ou nível
da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código
correspondente de Classificação Internacional de Doença-CID, com citação do nome
por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a
assinatura do médico responsável por sua emissão.

3.4. O tratamento diferenciado consistirá em realização da prova em sala
não compartilhada.

4. Da Composição das Comissões Examinadoras e dos Cronogramas
4.1. A composição das Bancas Examinadoras e os cronogramas de provas

serão divulgados exclusivamente pelas Unidades no sítio www.concursos.ufba.br,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização das provas.

4.1.1. A composição das Bancas Examinadoras poderá ser consultada em:
Menu Docentes > Quadro Permanente > Campus Salvador > Edital nº 04/2019 >
Bancas Examinadoras;

4.1.2. O cronograma poderá ser consultado em: Menu Docentes > Quadro
Permanente > Campus Salvador > Edital nº 04/2019 > Cronogramas.

5. Do Processo Seletivo e da Realização das Provas
5.1. Da Prova Escrita
5.1.1. A realização da Prova Escrita deverá observar o disposto no item

7.7 do Edital nº 04/2019.
5.1.2. Além dos candidatos, a sessão de abertura da prova escrita deverá

ser realizada, preferencialmente, com a presença apenas do presidente da banca,
dispensando a presença dos demais membros da banca nesta etapa;

5.1.3. A prova escrita terá duração máxima de 5 (cinco) horas, incluído o
tempo para a consulta bibliográfica;

5.1.5. A Unidade poderá utilizar mais de uma sala para manter o
distanciamento adequado, caso o concurso tenha grande número de inscritos.

5.2. Da Prova Didática e Memorial
5.2.1. Os candidatos aprovados para esta etapa deverão observar o

disposto nos itens 7.8 e 7.10, respectivamente, do Edital nº 04/2019;
5.2.2. Além do candidato, a Prova Didática e Memorial deverá ser

realizada com a presença dos membros da banca;
5.2.3. A prova didática e a defesa de memorial poderão ser feitas no

mesmo dia, em turnos opostos, de modo a evitar um novo deslocamento do
candidato, a critério da Unidade;

5.2.4. A presença de público externo deverá seguir todos os protocolos de
biossegurança descritos no Item 2, respeitando-se o limite de pessoas de acordo
com o tamanho da sala e distanciamento social, de modo a garantir a segurança de
todos envolvidos.

5.3. Da Prova de Títulos
5.3.1. Os candidatos aprovados para esta etapa deverão observar o

disposto nos itens 7.6 e 7.9 do Edital nº 04/2019 para fins de pontuação na prova
de títulos.

5.3.2. As Normas Complementares serão divulgadas exclusivamente pela
Unidade no sítio www.concursos.ufba.br, podendo ser consultadas em: Menu
Docentes > Quadro Permanente > Campus Salvador > Edital nº 04/2019 > Normas
Complementares.

6. Dos Recursos
6.1 Os recursos poderão ser interpostos, observando o disposto no item

11 do Edital nº 04/2019.
6.1.1 Normas Complementares serão divulgadas exclusivamente pela

Unidade no sítio www.concursos.ufba.br com as instruções para o formato e envio
dos recursos, tendo em vista as medidas de biossegurança, podendo ser consultadas
em: Menu Docentes > Quadro Permanente > Campus Salvador > Edital nº 04/2019
> Normas Complementares.

7. Das Disposições Finais
7.1. Seguem leituras adicionais recomendadas pelo Comitê de

Assessoramento do Corona vírus da UFBA: a. Requisitos de biossegurança frente à
pandemia da COVID-19, disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-
conteudo/campanhas-
1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf/view. b. Guia do
Docente para o Semestre Letivo Suplementar/UFBA em que há um capítulo dedicado
ao tema biossegurança, disponível em
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/
semestresuplementar_guia-docente_2.pdf. c. Plano de Contingência e Medidas de
Biossegurança da UFBA, disponível em
https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca

7.2. Todos os candidatos ao lerem as disposições contidas neste Edital
deverão preencher o termo de concordância, de acordo com o Anexo II, devendo
este ser entregue impresso e assinado no dia da realização da prova.

7.3. O candidato que desejar desistir de sua participação no concurso
poderá requerer a devolução da quantia paga a título de inscrição, devendo seguir
a orientação presente no sítio www.concursos.ufba.br e realizar a solicitação até o
prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir da publicação deste edital.

JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA
Reitor

ANEXO I

AU T O D EC L A R AÇ ÃO
Eu, _______________________________________, RG n.

____________________, CPF n. ____________________, residente no endereço
______________________ ______________________________________, telefones
_______________________, e-mail _________________________________,
candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público para ingresso na Carreira de Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal da Bahia UFBA ,
objeto do Edital nº 04/2019, área de conhecimento Docência na Educação Infantil,
em observância ao Edital Complementar nº 02, de 03 de setembro de 2021, item 3,
declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, que sou pertencente ao grupo
de risco decorrente da pandemia da Covid-19, por ser/ter
_____________________________________________________ (especificar o(s)
motivo(s) descrito(s) no item 3 do Edital Complementar), em conformidade com o
laudo médico em anexo.

_________________, _____ de ___________________de 2021
___________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
ANEXO II
TERMO DE CONCORDÂNCIA
Eu, _________________________________________, RG n.

__________________, CPF n. ____________________, residente no endereço
______________________ ______________________________________, telefones
_______________________, e-mail _________________________________,
candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público para ingresso na Carreira de Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal da Bahia UFBA ,
objeto do Edital nº 04/2019, área de conhecimento Docência na Educação Infantil,
declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, que estou de acordo com as
disposições contidas no presente Edital Complementar nº 02, de 03 de setembro de
2021, e que nos últimos 14 (quatorze) dias não apresentei sinais ou sintomas
suspeitos, como também não tive contato com caso confirmado de COVID-19.

_________________, _____ de ___________________de 2021
___________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

