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EDITAL Nº 8 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR POR TEMPO DETERMINADO

O VICE-REITOR NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA

BAHIA (UFRB), no uso de suas atribuições estatutárias, nos termos da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, da Lei nº

8.745, de 09/12/1993, da Lei nº 12.772, de 28/12/2012, Decreto nº 7485, de 18/05/2011, Portaria

Interministerial nº 399, de 13/12/2016, publicada no DOU de 14/12/2016, para atendimento das

demandas desta IFE, torna público que estarão abertas as inscrições do processo seletivo de contratação

para o cargo de Professor do Magistério Superior por Tempo Determinado da Universidade Federal do

Recôncavo da Bahia (UFRB), observados os termos da Resolução CONAC Nº 25/2010 e alterações, para

atuar nos seguintes Centros de Ensino: Centro de Formação de Professores (CFP - Amargosa/Ba): 09

vagas; Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB - Cruz das Almas/Ba): 08 vagas;

Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL - Cachoeira/Ba): 12 vagas; Centro de Ciências Exatas e

Tecnológicas (CETEC - Cruz das Almas): 13 vagas; Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e

Sustentabilidade (CETENS - Feira de Santana): 07 vagas, totalizando 49 vagas.

CONDIÇÕES GERAIS:

1. O processo seletivo visa a selecionar candidatos para o cargo de Professor Substituto, para

desenvolver atividades de docência de nível superior na área do processo seletivo e participação nas

atividades de ensino da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

2. A solicitação de inscrição será via internet no período de 22/12/2020 a 03/01/2021, no valor

de R$ 60,00 (sessenta reais).

3. As provas do processo seletivo serão constituídas de análise curricular e prova didática com

aplicação remota, realizadas no período de 11/01/2021 a 23/01/2021, com Resultado Final divulgado até

27/01/2021 na página do processo seletivo.

4. O prazo de validade do processo seletivo será de 1 (um) ano a partir da data de publicação do

edital de homologação do resultado final no DOU.

5. O Edital Interno com as informações para acompanhamento pelos candidatos sobre os

requisitos exigidos para cada vaga, assim como as fases do processo seletivo, solicitação de isenção e de

inscrição, datas, prazos e procedimentos para realização das provas, encontra-se disponível no endereço

eletrônico http://www.ufrb.edu.br/concursos.
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