
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

GABINETE DO REITOR 

 

 

EDITAL Nº 01, DE 25 DE MAIO DE 2017 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2017 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB), 
no uso de suas atribuições estatutárias, RESOLVE: 

  
Tornar pública a Retificação dos itens 7.6.4, 7.6.5.2, 7.8.4 e a Inclusão do item 7.5.16 do 

Edital Interno nº 01/2017, de 05 de maio de 2017, publicado no sítio www.ufrb.edu.br/concursos em 
08 de maio de 2017, vinculado ao extrato do Edital de Abertura 01/2017, de 05 de maio de 2017, 
publicado no D.O.U. de 08 de maio de 2017, nº86, Seção 3, página 108, que passam a vigorar com a 
redação a seguir, permanecendo inalterados os demais itens:  
 

DA RETIFICAÇÃO 
Onde se lê: 
7.6 Da Prova Prática 
(...) 
7.6.4 Todos os equipamentos e materiais necessários à realização da prova prática serão 

fornecidos ao candidato no momento da avaliação. 
7.6.5.2 Nível Óptico: instalação e nivelamento do nível óptico; obtenção da diferença de nível 

entre dois pontos, pelo método geométrico; transporte de coordenada altimétrica de uma RN para um 
ponto topográfico materializado em campo. 

Leia-se: 
7.6 Da Prova Prática 
(...) 
7.6.4 Todos os equipamentos e materiais necessários à realização da prova prática serão 

fornecidos ao candidato no momento da avaliação, exceto calculadora que será de responsabilidade do 
candidato. Não serão permitidos equipamentos similares como computadores, celulares, tablets, etc. 

7.6.5.2 Nível Óptico: instalação e nivelamento do nível óptico; obtenção da diferença de nível 
entre dois pontos, pelo método geométrico; transporte de coordenada altimétrica de uma RN 
(Referência de Nível) para um ponto topográfico materializado em campo. 

Onde se lê: 
7.8 Da Prova de Títulos 
(...) 
7.8.4 A autenticação (conferência com original) dos documentos comprobatórios ocorrerá 

somente para os que se classificarem na etapa do Memorial, mediante apresentação dos documentos 
originais à Comissão de Execução do concurso. 

Leia-se: 
7.8 Da Prova de Títulos 
(...) 
7.8.4 A autenticação (conferência com original) dos documentos comprobatórios ocorrerá 

somente para os candidatos habilitados, conforme item 8.3, após a sessão pública de encerramento do 
concurso, mediante apresentação dos documentos originais em data e local definido pela Comissão de 
Execução do concurso. 

Onde se lê: 
7.6 Da Prova Didática 
7.6.1 A prova didática, realizada em sessão pública e gravada para efeito de registro e avaliação, terá 
caráter eliminatório e classificatório, tendo como objetivo apurar o conhecimento da matéria e o 
desempenho pedagógico do candidato, entendido como domínio de métodos didáticos na organização 
e apresentação de conteúdos com rigor e criticidade. 
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7.6.2 A lista de pontos de cada matéria/área de conhecimento para a Prova Didática encontra-se 
disponível no Anexo II deste edital. 
7.6.3 A prova didática versará sobre um dos pontos do edital sorteado pelo candidato, com exceção 
daquele que foi sorteado para a prova escrita. 
7.6.4 A ordem de apresentação da Prova Didática será definida mediante sorteio. 
7.6.5 É obrigatória a presença do candidato na realização do sorteio da ordem de apresentação da 
Prova Didática, assim como na realização do sorteio do seu ponto. 
7.6.6 A data e hora de realização do sorteio da ordem de apresentação da Prova Didática serão 
divulgados juntamente com o Resultado da Prova Escrita, no local de realização do concurso. 
7.6.7 O sorteio do ponto de apresentação do candidato ocorrerá com antecedência mínima de 24 horas 
da prova didática, observando-se o intervalo de 01 hora para cada candidato. 
7.6.8 O intervalo entre o sorteio do Ponto da Prova Didática e a sua apresentação será igual para todos 
os candidatos. 
7.6.9 Após o sorteio do ponto da prova didática, o candidato deverá informar à Banca Examinadora se 
terá necessidade de utilizar recursos audiovisuais, dentre os disponibilizados pela Instituição. 
7.6.10 O candidato deverá entregar à Banca Examinadora, no momento do sorteio do ponto, (03) três 
vias do Plano de Aula sobre o tema sorteado, implicando sua não apresentação neste ato, em perda de 
02 (dois) pontos na avaliação do desempenho do candidato, referentes aos seguintes itens do Barema: 
01 (um) ponto sobre o plano em si e 01 (um) ponto da relação de continuidade entre o plano e o 
desenvolvimento da aula. 
7.6.11 A prova didática terá duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos. 
7.6.12 Será permitida a presença do público durante a Prova Didática, na condição de ouvinte, à 
exceção de candidatos concorrentes. 
7.6.13 Após o sorteio da ordem de apresentação da Prova Didática, será informada a data e o horário 
de divulgação do resultado dessa etapa do concurso. 

Leia-se: 
7.6.9 Da Prova Didática 
7.6.9.1 A prova didática, realizada em sessão pública e gravada para efeito de registro e avaliação, terá 
caráter eliminatório e classificatório, tendo como objetivo apurar o conhecimento da matéria e o 
desempenho pedagógico do candidato, entendido como domínio de métodos didáticos na organização 
e apresentação de conteúdos com rigor e criticidade. 
7.6.9.2 A lista de pontos de cada matéria/área de conhecimento para a Prova Didática encontra-se 
disponível no Anexo II deste edital. 
7.6.9.3 A prova didática versará sobre um dos pontos do edital sorteado pelo candidato, com exceção 
daquele que foi sorteado para a prova escrita. 
7.6.9.4 A ordem de apresentação da Prova Didática será definida mediante sorteio. 
7.6.9.5 É obrigatória a presença do candidato na realização do sorteio da ordem de apresentação da 
Prova Didática, assim como na realização do sorteio do seu ponto. 
7.6.9.6 A data e hora de realização do sorteio da ordem de apresentação da Prova Didática serão 
divulgados juntamente com o Resultado da Prova Escrita, no local de realização do concurso. 
7.6.9.7 O sorteio do ponto de apresentação do candidato ocorrerá com antecedência mínima de 24 
horas da prova didática, observando-se o intervalo de 01 hora para cada candidato. 
7.6.9.8 O intervalo entre o sorteio do Ponto da Prova Didática e a sua apresentação será igual para 
todos os candidatos. 
7.6.9.9 Após o sorteio do ponto da prova didática, o candidato deverá informar à Banca Examinadora 
se terá necessidade de utilizar recursos audiovisuais, dentre os disponibilizados pela Instituição. 
7.6.9.10 O candidato deverá entregar à Banca Examinadora, no momento do sorteio do ponto, (03) três 
vias do Plano de Aula sobre o tema sorteado, implicando sua não apresentação neste ato, em perda de 
02 (dois) pontos na avaliação do desempenho do candidato, referentes aos seguintes itens do Barema: 
01 (um) ponto sobre o plano em si e 01 (um) ponto da relação de continuidade entre o plano e o 
desenvolvimento da aula. 
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7.6.9.11 A prova didática terá duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos. 
7.6.9.12 Será permitida a presença do público durante a Prova Didática, na condição de ouvinte, à 
exceção de candidatos concorrentes. 
7.6.9.13 Após o sorteio da ordem de apresentação da Prova Didática, será informada a data e o horário 
de divulgação do resultado dessa etapa do concurso. 
 
Onde se lê: 

ANEXO I 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CETEC 

CRUZ DAS ALMAS (BA) 
Resumo: 04 vagas. 01 vaga para Professor Adjunto A; 03 vagas para Professor Assistente A. 
 

Códi
go 

Matéria / Área 
de Conhecimento 

Nº de 
Vagas – 
Ampla 
Concor
rência 

Classe 

Regi
me 
 de 

Traba
lho 

Requisitos Específicos Titulação 

Valor  
da 

Inscri
ção 

01011
7 

Engenharia/Topografia 
e Geoprocessamento 

01 
Assistent

e A 
DE 

Graduação em Engenharia de 
Agrimensura ou Engenharia 
Cartográfica ou Engenharia Civil ou 
Engenharia Agrícola ou Engenharia 
Sanitária e Ambiental ou Engenharia 
Agronômica. 

Mestrado na área do 
concurso. 

R$ 
150,00 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 
 
Leia-se: 

ANEXO I 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CETEC 

CRUZ DAS ALMAS (BA) 
Resumo: 04 vagas. 01 vaga para Professor Adjunto A; 03 vagas para Professor Assistente A. 
 

Códi
go 

Matéria / Área 
de Conhecimento 

Nº de 
Vagas – 
Ampla 
Concor
rência 

Classe 

Regi
me 
 de 

Traba
lho 

Requisitos Específicos Titulação 

Valor  
da 

Inscri
ção 

01011
7 

Engenharia/Topografia 
e Geoprocessamento 

01 
Assistent

e A 
DE 

Graduação em Engenharia de 
Agrimensura ou Engenharia 
Cartográfica ou Engenharia Civil ou 
Engenharia Agrícola ou Engenharia 
Sanitária e Ambiental, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Agronômica ou 
Engenharia Florestal. 

Mestrado na área do 
concurso. 

R$ 
150,00 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 
 
DA INCLUSÃO 
7.5.16. Exclusivamente para a Matéria/Área de Conhecimento Engenharia/Topografia e 

Geoprocessamento serão permitidos aos candidatos o uso de calculadora na prova escrita, sendo 
vedado o uso de equipamentos similares como computadores, celulares, tablets, etc. 

 
Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

 
Cruz das Almas, 25 de maio de 2017. 

Silvio Luiz de Oliveira Soglia 


