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TURNO - Noturno / Tec Em Edificação
Edvaldo dos Santos Souza

ALUNOS
TURNO -Noturno I Tec. Em Administração
Arlene Rodrigues Silva; Clerice Rocha dos Santos; Jucilene de Carvalho Estrela; Juliana Santos
Darnasceno: Valdinei de Jesus Oliveira.

ALUNOS
TURNO - Vespertino / Subsequente. Tec. Em Administração
Eliane Cruz da Costa; Mariane Lourenço dos Santos; Thals de Freitas Cerqueira; Oanubia Maria
Uma Meio

Universidade do Estado da Bahia - UNEB

RESUMO DE PORTARIAS: 2477/2013 - Deferir a MARTA MARIA DE MAGALHÃES GREGO-
RIO, Médico, matricula n' 74002930-0, lotada no Serviços Médico Odontológico e Social (SMOS),
01 (um) mês de licença Prêmio por Assiduidade, referente ao quinquênio 2001/2006, para gozo
a partir de 01/10/2013. 2478/2013 - Deferir a MARIA GORETII FERREIRA BRAGA, Médico,
matricula n° 74002517-8, lotada no Serviços Médico Odontológico Social (SMOS), 01 (um) mês
de Licença Prêmio por Assiduidade, referente ao quinquênio 2000/2005, para gozo a partir de
01/10/2013.2479/2013 - Deferir a MANOEL DOS SANTOS, Técnico Universitário, matrícula n'
74001167-4, lotado na PROAD/GERAD, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade,
referente ao quinquênio 1996/2001, para gozo a partir de 01/10/2013. 2480/2013 - Deferir a
VALDIR NUNES DOS SANTOS, Professor Assistente, Nível A, matricula nO 74378901-4, lota-
do no Departamento de Educação, Campus X, Teixeira de Freitas, ° Incentivo à Produção Cien-
tifica, no percentual de 10% (dez por cento), a partir da data da sua publicação, calculado sobre
seu salário base, conforme Parecer do Conselheiro do CONSEPE e fundamentado no § 2° do
Artigo 1° da Resolução n'' 228/2003 do CONSU, publicada no DOE de 05/06/2003. 2481/2013-
Deferir a MIRIAM NOHEMY MEDINA VELASCO, Professor Titular, Nivel B, matricula nO
74334751-1.lotada no Departamento de Ciências Humanas, Campus I, Salvador, o Incentivo a
Produção Cientifica, no percentual de 10% (dez por cento), a partir da data da sua publicação,
calculado sobre seu salário base, conforme Parecer do Conselheiro do CONSEPE e fundamen-
tado no § 2° do Artiqo 1° da Resolução nO228/2003 do CONSU, publicada no DOE de 05/06/2003.
2482/2013 - Deferir a RICCARDO CAPPI, Professor Auxiliar, Nível A, matricula nO74514217-9,
latada no Departamento de Ciências Humanas, Campus I, Salvador, o Incentivo à Produção
Científica, no percentual de 10% (dez por cento), a partir da data da sua publicação, calculado
sobre seu salário base, conforme Parecer do Conselheiro do CONSEPE e fundamentado no § 2°
do AI1igo 1° da Resolução nO228/2003 do CONSU, publicada no DOE de 05/06/2003. 2483/2013
- Deferir a THIANA DE SOUZA CAIRO, Professor Auxiliar, Nivel B, matricula n° 74511024-5,10-
tada no Departamento de Educação, Campus XV, Valença, o Incentivo à Produção Cientifica, no
percentual de 10% (dez por cento), a partir da data da sua publicação, calculado sobre seu salá-
rio base, conforme Parecer do Conselheiro do CONSEPE e fundamentado no § 2° do Artiqo 1°
ja Resolução nO228/2003 do CONSU, publicada no DOE de 05/06/2003. 2484/2013 - Deferir a
'<UBENS SILV,A, CARVALHO, Professor Assistente, Nivel A, matricula nO 74549700-3, lotado
10 Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, Campus 111,Juazeiro, o Incentivo à Produção
:ientifica, no percentual de 10% (dez por cento), a partir da data da sua publicação, calculado
sobre seu salário base, conforme Parecer do Conselheiro do CONSEPE e fundamentado no § 2°
Jo Artigo 1° da Resolução nO228/2003 do CONSU, publicada no DOE de 05/06/2003.2485/2013

Art. 1°. Confirmar a permanência da servidora TÃNIA FERREIRA DOS SANTOS BOMFIM,
=rotessor Auxiliar, Nível B, matrícula nO 74510130·1, lotada no Departamento de Educação,
~ampus VII, Senhor do Bonfim, pelo período de Estágio Probatório de 01/06/2010 a 01/06/2013.
\rt. 2°. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP), procederá as anota-
.ões pertinentes no prontuário da servidora. Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
iubllcaçêo. 2486/2013 - Art. 1°. Confirmar a permanência do servidor ADSON DOS SANTOS
lASTOS, Professor Auxiliar, Nível B, matricula n' 74515131-4, lotado no Departamento de Edu-
:ação, Campus VII. Senhor do Bonfim, pelo período de Estágio Probatório de 04/06/2010 a
14/06/2013. Art. 2°. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP), procede-
á as anotações pertinentes no prontuário do servidor. Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor. na
lata de sua publicação. 2487/2013 - Art. 1°. Confirmar a permanência do servidor RODRIGO
)OS REIS NUNES, Professor Auxiliar, Nivel B, matrícula n° 74509766-7, lotado no Departamen-
) de Ciências Humanas, Campus IV, Jacobina, pelo período de Estágio Probatório de 18/05/2010
118/05/2013. Art. 2°. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP), prece-
erá as anotações pertinentes no prontuário do servidor. Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na
ata de sua publicação. 2488/2013 - Art. 1°. Confirmar a permanência da servidora CLEUMA
;UELI SANTOS SUTO, Professor Auxiliar, Nivel B, matrícula n° 74510709-8, lotada no Departa-
lento de Educação, Campus VII, Senhor do Bonfim, pelo período de Estágio Probatório de
1/06/2010 a 01/06/2013. Art. 2°. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
'GDP), procederá as anotações pertinentes no prontuário da servidora. Art. 3°. Esta Portaria
ntra em vigor na data de sua publicação. 2489/2013 - Art. 1°. Confirmar a permanência do ser-
idor JEAN DA SILVA SANTOS, Professor Auxiliar, Nlvel B, matricula nO74516148-2, lotado no
iepartamento de Educação, Campus XI, Serrinha, pelo período de Estágio Probatório de
4/08/2010 a 04/08/2013. Art. 2°. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
=>GOP), procederá as anotações pertinentes no prontuário do servidor. Art. 3°. Esta Portaria
ntra em vigor na data de sua publicação. 249012013 -Art, 1°. Confirmar a permanência do ser-
dor GLAUBER SÁ BRANDÃO, Professor Auxiliar, Nivel B, matricula n° 74511571-6, lotado no
epartamento de Educação, Campus VII, Senhor do Bonfim, pelo periodo de Estágio Probatório
,31/05/2010 a 31/05/2013. Art. 2°. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
)GDP), procederá as anotações pertinentes no prontuário do servidor. Art. 3°. Esta Portaria
itra em vigor na data de sua publicação. 2491/2013· Art. 1°. Confirmar a permanência da ser-
dora HELlDA SANTOS CONCEiÇÃO, Professor Auxiliar, Nivel B, matricula nO74512496-9, 10-
da no Departamento de Ciências Humanas, Campus IV, Jacobina, pelo período de Estágio
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Probatório de 05/07/2010 a 05/07/2013. Art. 2°. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas (PGOP), procederá as anotações pertinentes no prontuário da servidora. Art. 3°. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 2492/2013 - Deferir a OBDÁLlA SANTANA
FERRAZ SILVA, Professor Assistente, Nível B, matrícula nO74415581-0, lotada no Departamen-
to de Educação, Campus XIV, Conceição do Coité, o Incentivo à Produção Científica. no percen-
tual de 10% (dez por cento), retroativo a 01/07/2012, calculado sobre seu salário base, conforme
Parecer do Conselheiro do CONSEPE e fundamentado no § 2° do Artigo 1° da Resolução n"
228/2003 do CONSU, publicada no DOE de 05/06/2003. 2493/2013 - O REITOR DA UNIVERSI-
DADE: DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso das atribuições legais, estatutárias e regimentais
e, que lhe são conferidas pelo Artigo 16, Inciso VIII, do Estatuto da UNEB e do Artigo 20, Inciso
VIII do Regimento Geral da Universidade do Estado da Bahia, a vista do resultado e da classifi-
cação obtidos no Concurso Público para Admissão de Professor Auxiliar, realizado nos termos do
Edital nO 046/2013, publicado no Diário Oficial de 30.04.2013 com retificação no DOE de
10.05.2013, observadas as classificações constantes na Portaria nO 225212013, publicada no
DOE 17 e 18/08/2013, RESOLVE: Nomear EMERENTINO ELTON SOUSA DE ARAÚJO, para o
Cargo de Professor Auxiliar, Nível A, do Quadro de Carreira Docente desta Universidade, em
regime de 40 (quarenta) horas, nos termos da Lei nO8.352/2002, e da Lei nO6.677/94, na Área /
Matéria / Componente / Curricular: Medicina / Patologia Médica para o Departamento de Ciên-
cias da Vida, Campus I, Salvador, a partir da data da publicação. 2494/2013 - IDEM para EDU-
ARDO SOUZA CARDOSO, para o Cargo de Professor Auxiliar, Nivel A, do Quadro de Carreira
Docente desta Universídade, em regime de 40 (quarenta) horas, nos termos da Lei nO8.352/2002,
e da Lei nO6.677/94, na Área / Matéria / Componente / Curricular: Medicina / Semiologia Médica
/ Neurologia para o Departamento de Ciências da Vida, Campus I, Salvador, a partir da data da
publicação. 2495/2013 - IDEM para BARBARA ANGÉLICA GOMEZ PEREZ, para o Cargo de
Professor Auxiliar, Nível A, do Quadro de Carreira Docente desta Universidade, em regime de 40
(quarenta) horas, nos termos da Lei nO 8.352/2002, e da Lei n° 6.677/94, na Área / Matéria /
Componente I Curricular: Enfermagem / Enfermagem em Atenção a Saúde da Mulher para o
Departamento de Ciências da Vida, Campus I, Salvador, a partir da data da publicação. 2496/2013
- IDEM para ANA PAULA CARDOSO BATISTA PAES LEME, para o Cargo de Professor Auxiliar,
Nível A, do Quadro de Carreira Docente desta Universidade, em regime de 40 (quarenta) horas,
nos termos da Lei nO8.352/2002, e da Lei nO6.677/94, na Área / Matéria / Componente / Curri-
eu lar: Fisioterapia / Fisioterapia em Clínica Uroginecológica e Obstétrica / Fisioterapia Derrnato-
funcional/ Estágio Supervisionado para o Departamento de Ciências da Vida, Campus I. Salva-
dor, a partir da data da publicação. 249712013 - IDEM para REINALDO DE SOUZA COUTO
FILHO, para o Cargo de Professor Auxiliar, Nível A, do Quadro de Carreira Docente desta Uni-
versidade, em regime de 40 (quarenta) horas, nos termos da Lei nO 8.352/2002, e da Lei nO
6.677/94, na Área / Matéria / Componente / Curricular: Direito / Direito Administrativo para o De-
partamento de Ciências Humanas, Campus IV, Jacobina, a partir da data da publicação.
2498/2013 - IDEM para CAROLINA PEDROZA DE CARVALHO GARCIA, para o Cargo de Pro-
fessor Auxiliar, Nível A, do Quadro de Carreira Docente desta Universidade, em regime de 40
(quarenta) horas, nos termos da Lei nO 8.352/2002, e da Lei nO 6.677/94, na Área / Matéria /
Componente / Curricular: Enfermagem / Estágio Curricular Supervisionado para o Departamento
de Ciências da Vida, Campus I, Salvador, a partir da data da publicação. 2499/2013 - IDEM para
MARé OS DE AMORIM AQUINO, para o Cargo de Professor Auxiliar, Nivel A, do Quadro de
Carreira Docente desta Universidade, em regime de 40 (quarenta) horas, nos termos da Lei nO
8.352/2002, e da Lei nO6.677/94, na Área / Matéria I Componente! Curricular: Anatomia Humana
/ Neuroanatomia para o Departamento de Ciências da Vida, Campus I, Salvador, a partir da data
da publicação. 2500/2013 - IDEM para MANOELA CARRERA MARTINEZ CAVALCANTE PE-
REIRA, para o Cargo de Professor Auxiliar, Nível A, do Quadro de Carreira Docente desta Uni-
versidade, em regime de 40 (quarenta) horas, nos termos da Lei nO 8.352/2002, e da Lei nO
6.677/94, na Área / Matéria I Componente / Curricular: Patologia Humana para o Departamento
de Ciências da Vida, Campus I, Salvador, a partir da data da publicação. 2501/2013 - IDEM para
MADY CRUSOE DE SOUZA, para o Cargo de Professor Auxiliar, Nivel A, do Quadro de Carreira
Docente desta Universidade, em regime de 40 (quarenta) horas, nos termos da Lei nO8.352/2002,
e da Lei nO6.677/94, na Área / Matéria / Componente / Curricular: Histologia e Embriologia Hu-
mana para o Departamento de Ciências da Vida, Campus I, Salvador, a partir da data da publi-
cação. Os candidatos acima nomeados deverão comparecer para tomar posse· no prazo de
30(trinta) dias, a partir da data desta publicação, observadas no que couberem, as diretrizes da
Pró-Reitoria Gestão de Desenvolvimento de Pessoas (PGOP) e, o que determina a Lei nO
8352/2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Superior do Estado da Bahia. O não aten-
dimento às normas contidas nesses documentos implicará em desistência da vaga ao cargo para
qual foi aprovado, tomando sem efeito a Portaria de nomeação legal, com base nos Artigos 16 a
20 da Lei 6.677/94. GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 16 de setembro de 2013.

Lourisvaldo Valentim da Silva
Reitor

14/15-09-2013, p. 21).

Nella Wanderley Gomes Engenharia Agronômica

Neila Wanderley Gomes Engenharia Agronõmica

Gabinete da Presidência do CONSEPE, 16 de setembro de 2013.

Lourisvaldo Valentim da Silva
Presidente do CONSEPE

EDITAL NO088/2013
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB, no uso de suas atribuições,
torna publico a abertura das inscrições para o Curso de Especialização Internacional em Sequ-
rança Pública oferecido pelo Departamento de Ciências Humanas - Campus I - Salvador/Ba,
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conforme Resoluções do Conselho Universitário (CONSU) n' 539/2008 e 633/2008, em parceria
com a Universidade de Pádua, objeto dos contratos firmados com o Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia, Ministério Público do Estado da 8ahia. Defensoria Pública do Estado da Bahia,
Secretaria da Segurança Pública e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressociaiização.
conforme o abaixo discriminado:
1. DOS OBJETIVOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
O objetivo geral do Curso de Especialização Internacional em Segurança Pública consiste em
capacitar profissionais que atuam no sistema de justiça e segurança, observando-se os prin-
cipios e diretrizes previstos na Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RE-
NAESP) e nos Tratados e Convenções Internacionais, criando assim, meios para alcançar a
excelência dos serviços públicos nos sistemas de justiça e segurança, prestados à população
do Estado da Bahia.
2. DO CURSO
O Curso de Especialização Internacional em Segurança Pública é uma proposta de integração
técnico-cientifica dos diversos segmentos que lidam com a Segurança Pública no Estado da
Bania, no intuito de uma Ação Conjunta em favor da comunidade baiana. A formação no curso de
Especialização lato sensu exige participação regular em atividades curriculares promovidas pelo
Programa, como aulas teóricas, desenvolvimento orientado e demais eventos científicos.
2.1. O Curso de Especialização Internacional em Segurança Pública compreende o estudo regu-
lar de disciplinas, avaliação individual por disciplina e desenvolvimento orientado, sem qualquer
ônus para o candidato selecionado, uma vez que se trata de curso financiado mediante contrato
com Instituições Públicas.
2.2. O Curso de Especialização terá carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas.
3. DAS VAGAS
Serão oferecidas 42 (quarenta e duas) vagas assim distribuídas: 8 (oito) Tribunal de Justiça, 8
(oito) Ministério Publico, 8 (oito) Defensoria Pública, 3 (três) Secretaria de Administração Peni-
tencíária e Ressocialização (2 (duas) Superintendência de Gestão Prisional e 1 (uma) Diretoria
Geral) e 15 (quinze) Secretaria de Segurança Pública ( 8 (oito) Polícia Civil, 5 (cinco) Polícia
Militar e 2 (duas) Departamento de Polícia Técnica).
4. PUBLICO ALVO
Membros das referidas instituições, portadores de diploma de pós-graduação em qualquer área
do conhecimento de instituição reconhecida pelo MEC.
4.1. Só poderão concorrer os seguintes membros em exercício de cada instituição:
4.1.1. Tribunal de Justiça: Juízes de Direito da capital titulares das seguintes varas: Varas Cri-
minais, Varas de T óxico, Varas do Júri, Varas de Feitos Relativos a Crimes Praticados Contra
Criança e Adolescente, Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Varas de Exe-
cuções Penais, 2a Vara da Infância e Juventude, Vara da Auditoria Militar. Juizes titulares das
Varas de Substituição que estejam em exercicio ou tenham atuado nos últimos 12 meses em
uma das Varas referidas. Juizes titulares dos Sistemas dos Juizados Especiais que estejam em
exercício ou tenham atuado nos últimos 12 meses em Juizado Especial Criminal ou em Turma
Julgadora. Desembargadores.
4.1.2. Ministério Público: Procuradores e Promotores de Justiça com atuação na área criminal
na data de inscrição, que não estejam no estágio prcbatório na data de inscrição e não tenham
participado de curso de pós-graduação com recursos oriundos do MP/BA no periodo de 24 (vinte
e quatro) meses anteriores à data de inscrição.
4.1.3. Defensoria Pública: Defensores Públicos.
4.1.4. Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização: Diretores e Adjuntos das uni-
dades prisionais da capital, demais diretores da Superintendência de Gestão Prisional. Diretores
e coordenadores vinculados à Diretoria Geral.
4.1.5. Secretaria de Segurança Pública: Delegados de Policia, Peritos Criminais, Peritos Médico-
legais, Peritos Odonto-Iegais e Oficiais da Polícia Militar, que não estejam no estágio probatório
na data de inscrição e não tenham participado de curso de pós-graduação com recursos oriun-
dos da Secretaria de Segurança Pública, no periodo de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
data de inscrição.
5. DAS INSCRiÇÕES
As inscrições serão recebidas no período 18 a 27 de setembro de 2013, das 09h às 12h e das
14h às 17h.
As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, mediante procuração com objeto especifico e
em favor do responsável pela realização da inscrição, com firma reconhecida, ou pelos Correios,
por SEDEX com Aviso de Recebimento - AR: a) Após o preenchimento do formulário de inscri-
ção, este deverá ser impresso e junto com a documentação exigida, inclusive o comprovante de
recolhimento de taxa de inscrição, colocado em um envelope lacrado e identificado, conforme o
quadro abaixo:
Edital Processo Seletivo do Curso de Especialização Internacional em Segurança Pública
Nome do Candidato.,-, _

Instituição do Candidato,_-,--=--.,.-,-_-:-::-:--:----c __ -,- .,--_,-_
O envelope com a documentaçao da inscrição deverá ser entregue pessoalmente ou encaminha-
da pelos Correios, por SEDEX, com Aviso de Recebimento - AR. para os seguintes endereços:
a) Candidatos do Ministério Público do Estado da 8ahia :Centro de Estudos e Apelieiçoamento
Funcional - CEAF, Rua Pedro Américo, n' 13 - Jardim Baiano Nazaré, CEP 40.050-340 - Sal-
vador - Bahia - Brasil, Tels: (71) 3322-1871/4731/3321-9848. e-mail: ceaf.capacitacao@rnpba
mp ba.br.
b) Candidatos da Polícia Civil e Departamento de Policia Técnica, na Academia de Policia Ci-
vil do Estado da Bahia (ACADEPOL), localizada na Rua Tristão Nunes, n' 30, Nazaré CEP:
40040-130, Salvador - Bahia - Brasil. E-Mail: faleconosco@acadepol.ssp.ba.govbr Tel.: (71)
3117-6346/6327.
c) Candidatos da Policia Militar da Bahia (PM/BA), no Departamento de Ensino da Polícia Militar
do Estado da Bahia - APMB, localizada na Vila Policial Militar do Bonfim, Av. Dendezeiros, si
n", Salvador - Bahia - Brasil, CEP: 40.415-000. E-mail: prnba.le@pm.ba.gov.br. Tel.. (71) 3116-
6331
d} Candidatos da Defensoria Pública: na sede da Escola Superior da Defensoria Pública, locali-
zada à Rua Pedre Lessa, 123, Canela, Salvador/BA, CEP 40110-050, tel (71) 3117-6919, e-rnail
esdep@defensoria.ba.gov.br
e) Candidatos do Tribunal de Justiça: UNICORP 5' avenida, do CAB, n' 560, prédio anexo,
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subsolo. CEP: 41745-971. Tel. (71) 3372-1745/1746/1750/1752.
f) Candidatos da Secretaria de AdminIstração Penitenciária e Ressocialização: Secretaria de
Administração penitenciária e Ressocialização, 43 avenida, nO 400, Plataforma VI, CEP 41.745-
002, Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador/BahiaTelefone:(71) 3115-4251. E-mail: seap
treinamento@seap.ba.gov.br.
Formalização da inscrição implicará no aceite das condições do processo seletivo e das decisões
que possam ser tomadas em. casos omissos pela comissão do processo seletivo do Curso.
6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRiÇÃO
6.1. Serão exigidos do candidato para a efetivação de sua inscrição, os documentos abaixo
relacionados, que deverão ser apresentados na forma original, acompanhados de fotocópia,
ficando apenas as cópias retidas, após a devida conferência:
a}Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme modelo disponível nos sites
(Anexo 01)
b) Duas fotos 3x4 recentes;
c) Carteira de Identidade;
d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e} Diploma do Curso de Graduação, com o respectivo Histórico Escolar;
f) Diploma do Curso de Pós-graduação;
g) Curriculum Vitae acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios das atividades
apontadas;
h) Comprovante de residência atualizado;
i} Cópia de documentos que provem quitação 'com o serviço militar, para candidatos do sexo
masculino;
j) Cópia autenticada de documentos que provem estar em dia com as obrigações eleitorais (titulo
de eleitor e comprovante de votação na última eleição)
k) Comprovante de quitação de taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta
reais). Banco do Brasil, Agência: 3832-6, Conta corrente n': 991142-1 SCU BB UNEB SEC TX
VEST
j) Na ocorrência da inscrição por procuração: deverá ser apresentado o respectivo instrumento
individual, na forma original, juntamente com a documentação prevista conforme definido neste
Edital, acompanhado de fotocópia autenticada e documento original de identidade do procura-
dor;
6.2. Condições para a homologação da inscrição: Só será aceita a inscrição que atender a todos
os requisitos deste Edital devendo a documentação ser entregue pessoalmente ou enviada pelos
Correios através de SEDEX (AR), em cópias autenticadas. Parágrafo Único: o Termo de Anuên-
cia será entregue no ato da matrícula (Anexo).
6.2.1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, inscrição pendente de documentação ou em de-
sacordo com as normas do presente Edital,
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O ingresso dar-se-à mediante processo seletivo, conduzido por comissão constituida para este
fim, e será realizado em 2 (duas) etapas, com pontuação máxima de 100 pontos para cada
etapa.
7.1. Etapa I - ANÁLISE CURRICULAR. A analise curricular será efetuada com base no barema
em anexo, sendo classificados para a segunda fase os candidatos com maiores notas no mon-
tante de duas vezes o número de vagas de cada instituição.
Parágrafo único: Em caso de empate entre candidatos na última colocação. serão classificados
para a segunda etapa todos os candidatos empatados,
7.2. Etapa 11- ENTREVISTA. Esta etapa consiste de uma entrevista onde o candidato terá a
oportunidade de detalhar as informações contidas no seu Curriculum Vitae, evidenciando:
- Conhecimento da temática;
- Relevância de sua trajetória profissional e sua relação com a temática;
- Perspectiva de aplicação do aprendizado na atividade profissional;
- Perspectiva de atuação como agente multiplicador do conhecimento adquirido.
7.3. No caso de empate na pontuação final serão adotados, na ordem citada abaixo, os seguin-
tes critérios de desempate: •
- pontuação na primeira etapa;
- antiguidade na carreira pública;
8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
A classificação final dar-se-á por instituição, em ordem decrescente de pontuação, respeitando-
seo
número de vagas previsto no item 3 deste Edita!. A Nota final será equivalente à soma das duas
etapas. .
9. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
A listagem dos candidatos classificados será divulgada nos portais da Uneb e das demais insti-
tuições conveniadas.
10. DOS RECURSOS
O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos resulta-
dos. Nâo será aceita, sob nenhuma hipótese, interposição de recurso fora desse período.
10.1. Será admitido um único recurso por candidato, devidamente fundamentado.
10.2. O Comitê Gestor do Curso constitui-se na Instância responsável pelo julgamento dos re-
cursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não serão cabíveis recursos adicio-
nais.
11. DA MATRiCULA
Os candidatos classificados efetivarão suas matriculas nos mediante apresentação dos seguin-
tes documentos:
11.1. Requerimento de Matricula devidamente preenchido;
11.2. Termo de Compromisso;
11.3. termo de anuência;
12. DO INiCIO DO CURSO
O curso terá início em outubro de 2013, e as aulas ocorrerão quinzenalmente ás sextas-feiras €

sábados, nos turnos matutino e vespertino.
13. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
13.1. O ato da inscrição gera a presunção de que o candidato conhece e aceita as condições
normas e exigências, constantes no presente edital, não podendo alegar seu desconhecimentc
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à qualquer época ou pretexto;
13.2. O não preenchimento dos requisitos básicos e a inexatidão das declarações ocorridas
durante a seleção, ainda que verificada posteriormente à realização da matrícula, implicará na
eliminação do candidato, sendo declarada nula de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela
decorrentes:
13.3. Os candidatos selecionados para ocuparem as vagas assinarão Termo de Compromisso
com o Estado, obrigando-se a:
a) Ressarcir os custos decorrentes da sua participação no referido curso, devidamente corrigidos
e atualizados de acordo com os valores pagos, na hipótese de desistência, abandono ou elimina-
ção, após início do curso, por descumprimento de quaisquer critérios previstos neste Edital;
13.4. As Instituições conveniadas não assumirão despesas com diárias pertinentes ao desloca-
mento de candidato aprovado para participação no curso objeto deste Edital;
13.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE - PARTE 01 - ATIVIDADE ACADÊMICA-
COMUM A TODAS AS INSTITUIÇ6ES - PONTUAÇÃO MÁXIMA - 50 PONTOS

Titulo Pontuação (por título) Máximo neste item

Curso de curta duração (mínimo 40 horas) 2 10
Curso de especialização lato sensu 5 10
Curso de mestrado 10 20

~~~.doutorado 20 20
Publicaçâo de livro 5 10
Organização de obra coletiva 2 10

Publicaçao de capitulo de livro ou artigo 2 10

Palestra ou apresentação de Irabalho em evento 1 10
Ortemaçâo 1 10
Participação em banca 1 10

fência em Instituição de ensino superior, por ano 2 :ãximo 50

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE - PARTE 2 - EXPERIÊNCIA PROFISSIO-
NAL - PONTUAÇÃO MÁXIMA - 50 PONTOS
TRIBUNAL DE JUSTiÇA

Título

30

Pontuação (por
título)

Máxmo neste
item

Integrado a mesa diretora. por gestão; 20

Exercício do cargo de exercício do cargo de Juiz de Direito, por ano:

Auxilio à mesa diretora do TJ. por gestão: 10

Recebimento do Prêmio lnnovare: 20

Menção honrosa no Prêmio jnnovare:

Prática deferida no Prêmio Innovare;

Prerniação em Evento Nacional ou Estadual organizado pelo Poder Judiciário, por entidade de
classe de Magistrados ou por instituiçào jurídica, centlêca ou de ensino superior:

Menção honrosa em Evento Nacional ou Estadual organizado pelo Poder Judiciário, por entidade 2
de classe de Magistrados ou por instituição juridica. científica ou de ensino superior:

10

15

10

30

MINISTÉRIO PÚBLICO

Exercicio do cargo de exerclclo do cargo de Promotor de Justiça ou Procurador, por ano;

20

Título Pontuação (por titulo) Máxímo neste item

Recebimento do Prêmio lnnovare:

Mer'lção honrosa no Prêmio tonovare:

Prática ceíerida no Prêmio lnncvare:

10

Premiaçâo em Evento Nacional ou Estadual organizado pelo Ministério Público. por
entidade de classe ou por instituíçào juridica, científica ou de ensino superior;

15

M;nçflo honrosa em Evento Nacional ou Estadual organizado pelo Ministério Público,
por entidade de classe de Magistrados ou por instituição jurídica, científica ou de ensino
superior:

10

Pontuação (por
liIulo)

Maximoneste
item

DEFENSOR IA PÚBLICA

~
~i;;;~ do cargo de Defensor Público-Geral. Subdefensor Público-Geral ou Correqeõor-Oerel

fx~~c~:;o do cargo de Coordenador Executivo, de Corregedor·Adjunto ou de Díretor da Escola
Superior. por ano;

20

16

Exercico da função de membro eleito do Conselho Superior da Deteneoría Pública, por ano;

12Exercico do cargo de Subcoordenador de Detensona Pública Regional ou Especializada. por

~~ em Grupo de Trabalho ou de Estudo ou em Comíssão da Defensoria Pública, por

~---------~------------------------~~--~---------+~------~
Participação em Conselho ou Órgão Nacional ou Estadual representando a De!ensoria Publica ou 3 12

I a enfidaríe oe classe de Defensores Públicos. por ano;

! Medalha do MeriloDefensorial: 16

G",bimenlo do Prêmio lnnovare: 16

Partcoação em Conselho ou Órçào Municipal. representando a Defensoria Pública ou a entidade
~e classe de Defensores Públicos. por ano:

íExercicio da tcnçàc de Presidente de entidade nacional ou estadual de classe de Defensores
I Públicos.por ano,

16

16

M~~.'?honrosa no Prêmio In~o=--,"=--,,=--: ~ l-'-- +:8 -J
~áticadeferidanoPrêmiolnnovare; 4

Premiação em Evento Nacional ou Estadual organizado pela Detensona Publica, por entidade de 12
~=-~e Defensores Públicos Oll por instituição juridica, científica ou d::e...:e::::ns:::ino:.:s"'up"=no=--r: +r- + --I

Menç50 noorosa em Everuo Nacional ou Estadual organizado pela Defensoria Pública. por
entidade de classe de Defensores Públicos ou por instituição jurídica, cientifica ou de ensino
supenor

~~io do cargo de Defensor Público, por ano 10

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCI-

Executivo SALVADOR,BAHIA, TERÇA-fEIRA,
J 7 DESETEMBRODE 20 J 3

ANO XCVIII- N' 21238

ÁRIA E RESSOCIALlZAÇÃO
Pontuação (por título) Máximo neste itemTítulo

Exercício de cargo vinculado ao símbolo DAS 3, por ano;

Exercício de cargo vinculado ao símbolo DAS 20, por ano; 1,5
Exercicio de cargo vinculado ao símbolo DAS 2C, por ano; 2,0

êxercfcío de cargo vinculado ao símbolo DAS 28, por ano; 2,5
Exercício de cargo vinculado ao símbolo DAS 2A, por ano;

Exercicio de cargo vinculado ao símbolo DAS 1. por ano; 3,5

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 16 de setembro de 2013.

Lourisvaldo Valentim da Silva
Reitor

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS

RESUMO,oE PORTARIAS

<;> REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, RESOLVE:

Porto 1213/2013 - Art. 1° - Deferir o enquadramento na Carreira de Analista Universitário, à ser-
vidora ANDREA SILENE ALVES FERREIRA MELO, matricula nO 71_313587-9, com as discrimi-
nações abaixo citadas:

GRAU REFERêNCIA RETROATlVIDADE

11 EE 01/0212009

" M 01f11f2009

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

Porto 1214/2013 -Art. 1° - Deferir o enquadrarriento na Carreira de Analista Universitário, à servi-
dera EDENILTA CERQUEIRA DOS SANTOS, matricula nO71,307463-3, com as discriminações
abaixo citadas: ~

GRAU REFERtNCIA RETROATIVIDADE

" EE 0510612009
111 EE 0111112009

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário,

Feira de Santana, 16 de setembro de 2013
José Carlos Barreto de Santana - Reitor

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

MINUTA DE CONVOCAÇÃO
Considerando as razões expostas pelo Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET),
Campus Universitário de Vitória da Conquista, , conforme consta no Processo nO692212;
considerando que a candidata JANAiNA MOTA FONSECA PORTELA, foi classificada em 20 lugar
para a matéria/disciplina DESENHO TÉCNICO, na Seleção Pública, objeto do EditaI105/2012,
sendo a vaga destinada ao Departamento de Estudos Básicos e Instrumentais (DEBI), Campus
de Itapetinga, e que foi regularmente preenchida pela candidata classificada em 10 lugar;
considerando necessidade de um docente para ministrar a matéria/disciplina "DESENHO TÉC-
NICO" no Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET), para assumir as atividades
da professora Daniela Andrade Monteiro Veiga, que se encontra de licença maternidade;
considerando que, embora os departamentos sejam diferentes, a disciplina a ser ministrada é a
mesma;
considerando que o Concurso Público, objeto do Edital nO 105/2012, ainda encontra-se no prazo
de validade e que os itens V1.2. e VilA desse Edital dispõem que os candidatos poderão ser
convocados para atender às necessidades posteriores dos Departamentos e na hipótese do
surgimento de novas vagas.
CONVOCAMOS a candidata JANAINA MOTA FONSECA PORTELA , aprovada e classificada
na Seleção Pública para o Magistério Superior da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
para, querendo, comparecer, no período de 18/09 a 17/10/2013, na Gerência de Recursos Hu-
manos - GRH, Campus Universitário de Vitória da Conquista, a fim de que declare, expressa-
mente, se tem interesse em assumir a disciplina "Desenho Técnico", junto ao Departamento de
Ciências Exatas e Tecnológicas, Campus de Vitória da Conquista, apresentando, em caso de
concordância, a documentação e resultados de exames médicos, para. efeito de contratação, o
que não ocorrendo implicará em desistência da vaga em que foi aprovada.
PAULO ROBERTO PINTO SANTOS - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC

RESUMO DE PORTARIAS - UESC
W 1173 - Data: 13/09/13 -A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o Edital UESC n''. 095/2013, RESOLVE Art, 1° - Ho-
mologar o resultado final do Processo Seletivo para o curso de Especialização em Metodologia
em Educação Física e Esporte, conforme anexo único desta Portaria. Art. 2° - Os candidatos
aprovados deverão efetuar a matrícula no período de 23 a 25 de setembro de 2013, no horário


