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NORMAS COMPLEMENTARES 

A Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da 
Bahia, reunida no 19 de setembro de 2019, com base no disposto do Edital de Concurso 
Docente 03/2019 estabeleceu: 

 

1. O candidato deverá entregar ao fiscal de prova, 01 cópia do documento oficial de 

identidade com foto legível de forma a permitir, com clareza, a sua identificação, 

no primeiro dia de prova (Prova Escrita) no momento da assinatura na lista de 

presença. 

2. O tempo máximo de uma (01) hora para consulta bibliográfica, em material 
impresso, manuscrito ou digital, para a realização da Prova Escrita; 

3. Após o término do tempo destinado à consulta bibliográfica, o(a) candidato(a) 
poderá consultar apenas as anotações feitas por ele durante a consulta, em papel 
específico, distribuído pela equipe de fiscais; 

4. Garantindo a lisura do certame, a Prova Escrita não será identificada pelo nome 
dos candidatos e sua aplicação será por técnicos administrativos da FFCH. Ao 
final, a Banca Examinadora receberá a prova desidentificada, sendo que o autor 
somente será conhecido após a divulgação do resultado em sessão pública da 
Congregação e posteriormente publicado no mural administrativo; 

5. Todo material deverá ser guardado, bem como os equipamentos eletrônicos 
(celular, tablet etc) desligados; 

6. As folhas da Profa Definitiva serão os únicos documentos válidos para avaliação. 
A folha para rascunho é de preenchimento facultativo e não será válida para a 
avaliação. 

 

Aprovado em sessão da Egrégia Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia, realizada em 19 de setembro de 2019 
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