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CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

DENOMINAÇÃO/CLASSE: PROFESSOR ASSISTENTE A/A  

REGIME DE TRABALHO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

EDITAL UFBA Nº 01/2019  

ÁREA DE CONHECIMENTO: TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 

CRONOGRAMA DETALHADO DO CONCURSO 

 

Período de realização das provas do concurso: 04 a 11/11/2019* (previsão*) 

Local: Escola Politécnica da UFBA, Rua Professor Aristides Novis, nº 02 – Federação, Salvador/BA 

 

* 04/11/2019 – SEGUNDA-FEIRA 

- 08h30: Sessão Pública para abertura do concurso na sala da Congregação, 5º andar  

- 08h45: Sorteio do ponto para a prova escrita 

- 09h00 às 14h00: Realização da prova escrita, incluído o tempo para consulta bibliográfica  

- 14h00 às 20h00: trabalho interno da banca (correção das provas escritas) 

 

* 05/11/2019 – TERÇA-FEIRA 

- 08h00: Divulgação do resultado da prova escrita em Sessão Pública – etapa eliminatória 

- 08h15: Sorteio da ordem de apresentação da prova didática e defesa do memorial pelos candidatos, por ordem de inscrição 

- A partir das 08h15 até o início da segunda prova do concurso (previsto para as 12h00): entrega na Secretaria do 

Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia (6º andar da EPUFBA) de mais uma via impressa do Curriculum Vitae 

ou Lattes, três vias impressas do memorial, juntamente com os documentos comprobatórios inseridos no Curriculum Vitae ou 

Lattes e no Memorial e/ou suas atualizações, e uma cópia simples do documento de identidade  

- 12h00: Início da prova didática com sorteio do ponto e entrega de 03 vias impressas do plano de aula para prova didática do 1º 

candidato 

[...] 

- 14h00: Prova didática do 1º candidato  

[...] o cronograma das provas didáticas e defesa do memorial dos demais candidatos será divulgado conforme observações 3 e 4  

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

1. Todos os candidatos deverão estar presentes no dia 04/11/2019, às 08h30, na Sala da Congregação (5º andar) da Escola 

Politécnica da UFBA, situada na Rua Aristides Novis, n° 02 - Federação, Salvador-BA. 

 

2. A ausência do(a) candidato(a) no local indicado para o início do concurso implicará desistência e desclassificação 

imediata do(a) mesmo(a). 

 

3. O cronograma poderá ser modificado durante o andamento do concurso, em virtude da quantidade de candidatos que 

compareçam à abertura do concurso e da quantidade de candidatos aprovados na prova escrita.  

 

4. O cronograma completo será divulgado juntamente com o resultado da prova escrita.  

 

 

 

 


