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O presente relatório trata dos eventos ocorridos durante a realização do Concurso Público para Professor
Adjunto Classe A, Regime Dedicação Exclusiva da área de conhecimento Audiologia - Departamento de
Fonoaudiologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, realizado no período
de vinte e um a vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e um, no Auditório Ophélia Gaudenzi do terceiro
andar do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Às oito horas do dia vinte e um
de agosto de dois mil e vinte e um, a Profa. Dra. Desirée De Vit Begrow, professora do Departamento de
Fonoaudiologia do Instituto de Ciências da Saúde, instalou os trabalhos da Comissão Examinadora do
Concurso Público para Professor Adjunto, Classe A, da área de conhecimento Audiologia do Departamento
de Fonoaudiologia, composta pelo(a)s Professore(a)s: Desirée De Vit Begrow (participação presencial),
Maria Francisca Colella Santos (participação remota conforme Edital Complementar No 1/2021) e Marcus
Valerius da Silva Peixoto (participação remota conforme Edital Complementar No 1/2021). A Comissão
deliberou que os trabalhos do Concurso seriam presididos pela Profa.Dra. Desirée De Vit Begrow,
atendendo ao disposto no Edital Complementar No 1/2021 da Universidade Federal da Bahia, publicado no
DOU No sessenta e nove em quatorze de abril de dois mil e vinte e um. Às oito horas, estavam presentes na
sala os candidatos: Tatiane Costa Meira (número de inscrição: 794224); Bianca Bastos Cordeiro (número
de inscrição: 795266); Kelly Cristina de Souza Fernandes (número de inscrição: 797315); Caio Leônidas
Oliveira de Andrade (número de inscrição: 797792) e Raquel Fava de Bitencourt (número de inscrição:
801062). Os candidatos assinaram a lista de presença e o termo de concordância previsto no Edital
Complementar No 1/2021. Os candidatos também receberam duas cópias de ficha de inscrição com senha
aleatória individual. O prof. Marcus Vinícius Borges Oliveira, que atuou como fiscal de prova, orientou os
candidatos a utilizar as senhas individuais exclusivamente para a identificação das folhas da prova e a
depositar uma das cópias em envelope o qual foi hermeticamente lacrado após inserção de todas as fichas.
Às oito horas e vinte minutos no Anfiteatro do quarto andar do ICS com transmissão pela plataforma
Google Meet institucional para os membros externos da comissão examinadora foi sorteado o Ponto n°
seis, “Perspectivas e desafios da produção de dados populacionais em saúde auditiva” para a realização da
prova escrita. Das oito horas e vinte e um minutos às nove horas e vinte e um minutos, os candidatos
realizaram a consulta bibliográfica. Ao término desse prazo, os candidatos foram transferidos para o



Anfiteatro do quinto andar do ICS e receberam as máscaras acompanhados de um fiscal. Os candidatos
assinaram nova folha de presença, receberam as folhas oficiais da prova escrita e as folhas de rascunho,
devidamente carimbadas pelo(a) Presidente da Banca, e foram orientados a guardar todos os pertences e
manter equipamentos desligados. Às nove horas e trinta minutos deu-se início à prova escrita com término
previsto para às treze horas e trinta minutos. Todos entregaram a prova dentro do prazo estabelecido
juntamente com as folhas de rascunho, sendo que às onze horas e trinta minutos houve a segunda troca de
máscaras. Às quatorze horas e trinta o(a) presidente da banca examinadora escaneou todas as provas
escritas e as encaminhou pelo e-mail do concurso audiologiaufba032019@gmail.com aos membros
externos da banca examinadora, na presença da testemunha Profa. Marília Sampaio, chefe do Departamento
de Fonoaudiologia. A partir das quinze horas e trinta minutos do dia vinte e um de agosto, a Comissão
Examinadora reservou-se através da plataforma virtual Google Meet para correção das provas, seguindo os
critérios estabelecidos no Barema, tendo sido encerrada às doze horas do dia vinte e três de agosto. Cada
membro da banca fez o parecer da prova de cada candidato, atribuindo suas notas. Aqueles que tiveram
avaliação igual ou superior à nota 7,0 foram aprovados para as etapas seguintes do concurso. Foram
aprovadas, por ordem de inscrição, as candidatas: Tatiane Costa Meira (número de inscrição: 794224) e
Kelly Cristina de Souza Fernandes (número de inscrição: 797315). No dia vinte e três de agosto de dois mil
e vinte e um, às dezessete horas e quarenta e três minutos, foi afixada na entrada do Instituto de Ciências da
Saúde e também publicada nos sites www.concursos.ufba.br e www.ics.ufba.br a lista dos candidatos
aprovados, juntamente com as informações complementares sobre a entrega dos documentos digitalizados
pelos candidatos aprovados para a próxima etapa, bem como o local, data e horário das próximas etapas do
concurso. No dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e um antes das oito horas, foram recebidos,
através do e-mail audiologiaufba032019@gmail.com, os documentos complementares solicitados
(documento de identidade com foto, currículo lattes, memorial, e os documentos comprobatórios dos títulos
inseridos no currículo lattes e memorial atualizados, os quais devem ser encaminhados juntos, em arquivo
PDF único, com todas as páginas numeradas) em conformidade com o que foi orientado pela Comissão
Examinadora, dos seguintes candidatos aprovados, em ordem de inscrição: candidata Tatiane Costa Meira
(número de inscrição: 794224) e candidata Kelly Cristina de Souza Fernandes (número de inscrição:
797315). No dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e um, no Auditório Ophélia Gaudenzi, no
terceiro andar do ICS, às oito horas e vinte e seis minutos, foi realizado o sorteio da ordem de apresentação
das candidatas seguindo a ordem de inscrição no concurso, com a participação dos membros externos da
comissão examinadora na modalidade remota. Às nove horas, a primeira candidata Kelly Cristina de Souza
Fernandes (número de inscrição: 797315) sorteou o Ponto n° quatro: “Contribuições da Epidemiologia
para a vigilância em saúde auditiva do trabalhador” e entregou o plano de aula nas modalidades
impressa e digital enviando para o email do concurso. Na sequência, às onze horas, a candidata
compareceu no local da prova didática, às onze horas e dezesseis minutos apresentou documento de
identidade original com foto e iniciou a prova didática, a qual foi transmitida por meio da plataforma virtual
usada no concurso para os membros da Comissão Examinadora, com a presença da presidente da Comissão
no Auditório. A aula foi gravada e contou com a participação de uma pessoa presente previamente
cadastrada para acompanhar a sessão pública permanecendo na mesma sala do concurso, finalizando-se a
sessão e a gravação às doze horas e doze minutos. Às doze horas e dezenove minutos, a candidata Tatiane
Costa Meira (número de inscrição: 794224) sorteou o Ponto n° um: A audição e o equilíbrio no contexto
das deficiências e incapacidades: funcionalidade, direitos e qualidade de vida e entregou o plano de
aula nas modalidades impressa e digital enviando para o email do concurso. Na sequência, às quatorze
horas e dezenove minutos, a candidata compareceu no local da prova didática, apresentou documento de
identidade original com foto e iniciou a prova didática, a qual foi transmitida por meio da plataforma virtual
para os membros da Comissão Examinadora, com a presença da presidente da Comissão na mesma sala. A
aula foi gravada e contou com a participação de uma pessoa presente previamente cadastrada para
acompanhar a sessão pública, permanecendo no local do concurso, finalizando-se a sessão e a gravação às
quinze horas e dezessete minutos. No dia vinte e cinco de agosto, às oito horas e oito minutos, na sala



Auditório Ophélia Gaudenzi, a candidata Kelly Cristina de Souza Fernandes apresentou documento de
identidade original com foto e iniciou a prova de Memorial, seguido da arguição do memorial. Tanto a
apresentação quanto a arguição do memorial foram transmitidas por meio da plataforma virtual Google
Meet para os membros da Comissão Examinadora, com a presença da presidente da Comissão na mesma
sala. A apresentação foi gravada e como sessão pública, acompanhada pelas pessoas previamente
cadastradas finalizando-se a sessão e a gravação às nove horas e vinte e dois minutos. Às dez horas do
mesmo dia, a candidata Tatiane Costa Meira apresentou documento de identidade original com foto e
iniciou a prova de Memorial, seguido da arguição do memorial. Tanto a apresentação quanto a arguição do
memorial foram transmitidas por meio da plataforma virtual Google Meet para os membros da Comissão
Examinadora, com a presença da presidente da Comissão na mesma sala. A apresentação foi gravada e
como sessão pública, acompanhada pelas pessoas previamente cadastradas finalizando-se a sessão e a
gravação às onze horas e trinta e nove minutos. No dia vinte e cinco de agosto, às doze horas a presidente
da banca encerrou as provas com os candidatos e iniciou os trabalhos internos de julgamento da prova de
título juntamente com os membros externos da Comissão, por meio da plataforma virtual Google Meet. No
dia trinta de agosto, às nove horas e trinta e oito minutos foi publicado no site www.concursos.ufba.br o
resultado do concurso e a sessão pública de divulgação do resultado e leitura deste, marcada para o dia
primeiro de setembro de dois mil e vinte e um às nove horas no Auditório Ophélia Gaudenzi no terceiro
andar do ICS. Após a revisão de toda a documentação pertinente para elaboração do Relatório Final, sendo
realizadas todas as provas exigidas para julgamento, obtiveram-se os seguintes resultados:

Avaliador 1: Profa. Dra. Desirée De Vit Begrow

Escrita (x3) Didática (x3) Memorial (x2) Títulos (x2) Nota Final

Tatiane Costa Meira 9,0 9,0 9,8 8,25 9,01

Kelly Cristina de Souza Fernandes 8,7 8,8 8,6 7,24 8,41

Bianca Bastos Cordeiro 5,6 - - - -

Caio Leônidas Oliveira de Andrade 4,5 - - - -

Raquel Fava de Bitencourt 4,4 - - - -

Avaliador 2: Profa. Dra. Maria Francisca Colella Santos

Escrita (x3) Didática (x3) Memorial (x2) Títulos (x2) Nota Final

Tatiane Costa Meira 9,0 9,05 9,75 8,25 9,01

Kelly Cristina de Souza Fernandes 8,25 8,8 8,7 7,24 8,30

Bianca Bastos Cordeiro 5,75 - - - -

Caio Leônidas Oliveira de Andrade 5,0 - - - -

Raquel Fava de Bitencourt 4,25 - - - -



Avaliador 3: Prof. Dr. Marcus Valerius da Silva Peixoto

Escrita (x3) Didática (x3) Memorial (x2) Títulos (x2) Nota Final

Tatiane Costa Meira 9,1 9,4 9,7 8,25 9,14

Kelly Cristina de Souza Fernandes 7,9 8,1 8,6 7,24 7,96

Bianca Bastos Cordeiro 5,2 - - - -

Caio Leônidas Oliveira de Andrade 5,1 - - - -

Raquel Fava de Bitencourt 4,1 - - - -

A seguir, a Comissão efetuou os cálculos previstos no edital 03/2019, obtendo-se as seguintes Médias
Ponderadas:

Profa. Dra. Desirée De Vit Begrow
Nome do Candidato Número de Inscrição Nota
Tatiane Costa Meira 794224 9,01
Kelly Cristina de Souza Fernandes 797315 8,41

Profa. Dra. Maria Francisca Colella Santos
Nome do Candidato Número de Inscrição Nota
Tatiane Costa Meira 794224 9,01
Kelly Cristina de Souza Fernandes 797315 8,30

Prof. Dr. Marcus Valerius da Silva Peixoto
Nome do Candidato Número de Inscrição Nota
Tatiane Costa Meira 794224 9,14
Kelly Cristina de Souza Fernandes 797315 7,96

De acordo com item 9.2 do Edital 03/2019, a candidata Tatiane Costa Meira (No de inscrição 794224) foi
indicada, por unanimidade, como primeira colocada no concurso e a candidata Kelly Cristina de Souza
Fernandes foi indicada como segunda colocada. Diante do resultado obtido, a Comissão Examinadora
indica a candidata Tatiane Costa Meira para ocupar a vaga de Professor Adjunto A da Matéria Audiologia
do Departamento de Fonoaudiologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia.

Profa. Dra. Desirée De Vit Begrow
Presidente da Banca Examinadora

Profa. Dra. Maria Francisca Colella Santos
Membro da Banca Examinadora

Prof. Dr. Marcus Valerius da Silva Peixoto
Membro da Banca Examinadora


