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EDITAL INTERNO Nº 06/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO 
 
A Coordenadora Acadêmica da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia – UFBA, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital 03/2015 de 02.03.2015 – processo seletivo para contratação de 
docente por tempo determinado, – do Magnífico Reitor da UFBA, publicado na íntegra nas Unidades de Ensino da 
UFBA e no endereço: www.supac.ufba.br e em extrato no D.O.U. nº 40 de 02.03.2015, torna público que estarão 
abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de docente por tempo determinado das 
áreas de conhecimento do NÚCLEO DE TECNOLOGIA, PROJETO E PLANEJAMENTO, de acordo com a legislação 
pertinente e complementar, mediante as normas e condições contidas neste Edital Interno, publicado na Faculdade de 
Arquitetura, devendo ser entregue em cópia a cada candidato. 

 
1. Das Disposições Preliminares 
1.1. Número de vagas: 01 (uma) vaga. 
1.2. Regime de trabalho: 40 horas. 
1.3. Matérias: Atelier II / Instalações I / Desenho Técnico 
1.4. Disciplinas / horários: 
 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA C.H. SEMANAL DIA / HORÁRIO 
 

ARQ024 ATELIER II 12 SEG/QUA/SEX 
08:40/12:30 

ARQ038 INSTALAÇÕES I 3 SEG 
13:00/15:45 

ARQ011 DESENHO TÉCNICO I 4 TER/QUI 
13:00/14:50 

Observação: Em caso de renovação do contrato, as disciplinas e horários atribuídos ao docente podem ser diferentes 
daqueles especificados no quadro acima. 
 
2. Das Inscrições 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 03.03.2015 a 12.03.2015.  
2.2. O candidato deve requerer sua inscrição na Coordenação de Apoio Acadêmico, bem como apresentar comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).  
2.3. O pagamento será efetuado nas agências do Banco do Brasil, através de Guia de Recolhimento da União – GRU 
simples, a ser obtida no site www.supac.ufba.br.  
2.4. O requerimento de inscrição deverá estar instruído com: 
I – Original e cópia, a ser autenticada por funcionário credenciado no ato da inscrição, dos seguintes documentos: 
a) Diploma de graduação em Arquitetura, requisito mínimo; 
b) Histórico escolar; 
c) Título de Mestre, de Doutor ou de Livre-Docente, requisito complementar e opcional; 
d) Documento oficial de Identidade, para brasileiros; 
e) Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 
f) Título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros;  
g) Documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros.  
II - Curriculum Vitae atualizado, com os documentos comprobatórios, em uma via. 
2.5. Para a titulação exigida no item anterior, somente serão considerados: 
a) Os diplomas de graduação registrados ou revalidados, até a contratação; 
b) Os títulos de Mestre e Doutor expedidos por instituições de ensino superior nacionais ou por universidades 

estrangeiras registrados ou revalidados, até a contratação; 
c) Os títulos de Doutor obtidos na forma da legislação anterior à Lei nº 5.540 de 28/12/68; 
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d) Os títulos de Livre-Docente expedidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Conselho Nacional de 
Educação. 

2.6. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos para a participação no processo seletivo. 
2.7. A inscrição poderá ser efetivada pelo candidato ou seu procurador legalmente constituído. 
2.8. Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada. 
2.9. Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento da taxa são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
2.10. Será cancelada a inscrição do candidato que tenha efetuado pagamento do valor da inscrição através de cheque e 
este seja devolvido, por qualquer motivo.  
2.11. A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas e a contratação do candidato, desde que verificada 
a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados.  
2.12. Não haverá isenção de pagamento dos valores estabelecidos no item 2.2. 
2.13. Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do 
processo seletivo por conveniência da Administração ou motivo de força maior.  
2.14. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo com as condições previstas neste Edital 
Interno. 
 
3. Do Processo Seletivo 
3.1. O processo seletivo constará de três etapas distintas: 
a) Análise de currículo, com peso 3; 
b) Análise de Planos de Aula, com peso 3 ; 
c) Entrevista, com peso 4. 
3.2. Os procedimentos de seleção (análise de currículo, análise dos planos de aula e entrevista) serão realizados em 
seqüência, às 9:00h, do dia 17 de março de 2015, na Sala de Reuniões da FAUFBA, na seguinte ordem: 
a) Análise de currículo; 
b) Análise de Planos de Aula; 
c) Entrevista. 
 
4. Da Realização das Provas 
4.1. Da Análise do Currículo  
a) Os títulos serão classificados em: 

I   -  Acadêmicos;  
II  -  Científicos, artísticos e literários;  
III -  Didáticos;  
IV -  Administrativos;  
V  -  Profissionais.  

b) As comprovações dos títulos do currículo deverão ser organizadas segundo a ordem do Barema e apenas serão 
computados quando devidamente comprovados com os originais no ato da inscrição. 
c) A relação dos títulos que serão pontuados e a pontuação de cada título será entregue aos candidatos no ato da 
inscrição, os quais constam de um Barema aprovado pela Coordenação Acadêmica. 
4.2. Dos Planos de Aula 
Os Planos de Aula deverão versar sobre o conteúdo programático de cada disciplina, cujo tema deverá ser selecionado 
do conteúdo das respectivas disciplinas (Anexo 2): 
ARQ024 – Atelier II 
ARQ038 – Instalações I 
ARQ011 – Desenho Técnico I 
A não entrega dos Planos de Aula ou a entrega de um documento que não se caracterize como tal elimina o candidato.  
4.3. Da Entrevista 
4.3.1. Cada um dos membros da Banca Examinadora formulará questões ao candidato, versando sobre o interesse do 
mesmo pelo campo disciplinar da Arquitetura e sobre os conteúdos teóricos das disciplinas da área que pretende 
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ensinar. Os candidatos também serão arguídos sobre procedimentos metodológicos, processos projetuais, experiência 
profissional e acadêmica e sobre sua disponibilidade de assumir as atividades acadêmicas conforme agenda e cargas 
horárias estabelecidas. A banca poderá ainda decidir durante a entrevista sobre a avaliação de um projeto de 
arquitetura de autoria discente, onde se espera que o candidato compreenda e analise o projeto em todas as suas 
dimensões, avalie seus méritos e problemas e os exponha de forma sucinta e clara para a banca. 
4.4. A Banca Examinadora reunir-se-á, privadamente, para avaliar os procedimentos seletivos empreendidos e emitir o 
seu juízo quanto a eles. 
 
5. Da Homologação do Resultado das Provas e dos Recursos 
 
5.1. A Banca Examinadora elaborará uma Ata relatando os procedimentos utilizados acompanhada da atribuição dos 
pontos de cada candidato conforme o Edital e Barema – Anexo 1; 
5.2. A Banca Examinadora preencherá e assinará o Formulário E – Resultado do processo seletivo simplificado para 
contratação de docente por tempo determinado.  
5.3. O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem 
examinados, mediante requerimento dirigido à Direção da Unidade de Ensino e protocolado na secretaria da Unidade 
de Ensino, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da publicação do resultado das provas. 
5.3.1. Os recursos serão julgados pela Congregação da Unidade. 
5.3.2. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrônico. 
5.3.3. Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente. O resultado dos recursos estará à 
disposição dos interessados na Unidade de Ensino. 
 
6. Das Disposições Gerais 
 
6.1. A aprovação no processo seletivo não assegura ao candidato o direito de contratação, ficando a concretização 
deste ato condicionada à observância das normas legais pertinentes e à rigorosa ordem de classificação. 
6.2. O prazo de validade do processo seletivo será de 1 (um) ano contado a partir da data da publicação do resultado 
da seleção no Diário Oficial da União. 
6.3. Os candidatos aprovados e selecionados serão contratados no nível I, da classe de Professor Auxiliar, em 
conformidade com a Lei nº 12.772, de 28.12.2012 (Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal). Apesar de ser 
contratado como auxiliar receberá a Retribuição por Titulação – RT conforme a titulação que possua. 
6.4. A inscrição do candidato no processo seletivo implica conhecimento e aceitação tácita das condições 
estabelecidas no presente Edital Interno, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
6.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica e em grau de recurso pela Congregação da 
respectiva Unidade de Ensino. 
 

 
 

Salvador, 02 de março de 2015. 
 
 

                                               
Juliana Cardoso Nery 

Coordenadora Acadêmica 
Faculdade de Arquitetura da UFBA 


