
 
 

EDITAL INTERNO N.º 01 /2018 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 
DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO 

 
 

O Diretor do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 

disposto na Lei nº 8.745, de 09/12/93, alterada pela Lei nº 9.849, de 26/10/99, na Lei nº 

12.425, de 17/06/11, na Lei nº 12.772, de 28/12/2012, nos Decretos nº 7.485, de 18/05/2011 

e nº 8.259, de 29/05/2014, na Resolução CONAC nº 25/2010, de 23/08/2010 e no Edital n.º 

03 de 06 de abril de 2018, expedido pelo Reitor da UFRB, Prof. Silvio Luiz de Oliveira 

Soglia, que trata da Convocação para Contratação de Docente por Tempo Determinado – 

Professor Substituto, integralmente publicado nos Centros que compõem a UFRB, endereço 

www.ufrb.edu.br/concursos, em extrato na pg. 61 do D.O.U. – seção 03 de 09 de abril de 

2018, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, com 

vistas à contratação de Professor Substituto, conforme as normas e condições contidas 

neste Edital Interno. 

 
1. Das Disposições Preliminares 

A área de conhecimento, os códigos e disciplinas curriculares, o regime de trabalho, o 

número de vagas e as titulações exigidas para o cargo estão especificados abaixo: 

 

Área de 
Conhecimento 

Código Disciplinas 
Carga 

Horária 
Vagas Titulação 

Valor da 
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Produção animal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCA003 

 
 
 
 
 
 

Entomologia 
Agrícola 

 40h 01 

Graduação em 
Agronomia ou 

Engenharia 
Agronômica - 
Doutorado em 

Entomologia, ou em 
Ciências (área de 
concentração em 

Entomologia), ou em 
Proteção de Plantas 

(Entomologia), ou 
em Fitossanidade 
(Entomologia), ou 

em Ciências 
Agrárias (área de 
concentração em 

Fitotecnia) 
 

R$ 60,00 



 
 
 

 Ciências 
Humanas e 

Sociais Aplicadas 
 
 

 
 
CCA 235 

 
 

Filosofia 
 40h 01 

Graduação em 
Filosofia ou Ciências 
Humanas - Mestrado 

em Filosofia ou 
áreas afins 

60,00 

 
 

2. Banca Examinadora 
 
O processo seletivo será realizado por Banca Examinadora, constituída por Ordem de 

Serviço ou Ata de reunião do Conselho do Centro expedida pelo Diretor do Centro de 

Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. 

 
3. Das Inscrições 

 

3.1 Poderão se inscrever somente candidatos brasileiros (natos ou naturalizados) ou 

estrangeiros com visto permanente, desde que os candidatos não tenham sido professores 

substitutos em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ou que não tenham 

trabalhado, com contrato temporário, em outro órgão federal, nos últimos 24 (vinte e quatro) 

meses, anteriores à data deste Edital. 

3.2 As inscrições serão exclusivamente presenciais no período de 09 a 20 de abril de 2018, 

nos dias úteis deste período e nos horários das 8h30min às 12h e das 14h às 16h30min, no 

Núcleo de Gestão de Atividades de Ensino do CCAAB.  

3.3 Para efetivar a inscrição no Processo Seletivo, objeto deste Edital, o candidato deverá: 

3.3.1 Entregar os documentos, mediante protocolo, em envelope identificado com o nome 

do candidato e área de conhecimento a qual está pleiteando, conforme modelo abaixo: 

 

 

 

3.3.2 Imprimir, preencher e assinar cuidadosamente a Ficha de Inscrição, disponível no 

endereço www.ufrb.edu.br/concursos, observando as instruções do presente Edital. 

3.3.3 Anexar à Ficha de Inscrição os documentos abaixo listados: 

3.3.3.1 Comprovante do pagamento da inscrição (GRU), com valor indicado no quadro 

do item 1. 

3.3.2.1.1 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado nas agências do Banco do 

Brasil, através de GRU - simples, a ser obtida no sítio www.ufrb.edu.br/concursos. 

3.3.3.2 Declaração de Ausência de Impedimentos – imprimir, conferir e assinar a via 

impressa; 

3.3.3.3 01 (uma) Cópia dos seguintes documentos: 

I. Documento oficial de Identidade, para brasileiros (as). 

Nome do Candidato:______________________________ 
Área de Conhecimento:____________________________ 
Disciplinas:_____________________________________ 


