EDITAL Nº 053/2017
Referente ao Aviso Nº 085/2017, publicado no D.O.E. de 09/05/2017.
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO
EDITORIAL DA EDITORA DA UNEB
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), tendo como base o
Regimento Interno da Editora da Universidade do Estado da Bahia (EDUNEB), aprovado pelo
Conselho Universitário (CONSU), por meio da Resolução nº 1.219/2016, publicada no Diário
Oficial do Estado (D.O.E.) de 5 de agosto de 2016, e primando por uma qualidade cada vez
maior da sua produção editorial bem como visando à disseminação da produção acadêmica da
universidade; e considerando ainda, o término do mandato dos atuais conselheiros que integram
o Conselho Editorial da EDUNEB, torna público, para conhecimento dos interessados, a
reabertura das inscrições referente ao Edital nº 032/2017, destinadas à seleção dos componentes
do referido Conselho.
I – Das vagas
A presente Chamada Pública visa ao preenchimento de 8 (oito) vagas para membros titulares e 8
(oito) vagas para membros suplentes, garantindo a representação das seguintes áreas de
conhecimento:
a) Ciências Exatas e da Terra;
b) Ciências Biológicas;
c) Engenharias;
d) Ciências da Saúde;
e) Ciências Agrárias;
f) Ciências Sociais Aplicadas;
g) Ciências Humanas;
h) Linguística, Letras e Artes.
II – Dos requisitos
Poderá pleitear a vaga o candidato que:
a) Seja integrante do quadro docente efetivo da UNEB;
b) Tenha titulação de doutor;
c) Tenha, no mínimo, graduação na área de conhecimento para a qual está pleiteando a
vaga;
d) Não esteja em Coordenação de Programas de Pós-graduação (stricto sensu) ou de outros
projetos da universidade que exijam dedicação com carga-horária especificada (exceto
projetos de iniciação científica, monitoria e extensão);
e) Não esteja ocupando cargos de gestão da Administração Central e Setorial.

III – Das inscrições
a) Os interessados em participar da presente Chamada Pública deverão realizar a sua
inscrição na direção do Departamento da UNEB ao qual está vinculado, dentro do seu
horário de funcionamento, no período de 22 de maio a 14 de junho de 2017, de
segunda a sexta-feira, preenchendo a ficha de inscrição (Anexo I) e anexando cópia
completa do seu currículo lattes.
b) Finalizadas as inscrições, a documentação será encaminhada pela direção dos
Departamentos à EDUNEB até o dia 22 de junho de 2017, a qual procederá com a análise
de currículo e classificação dos candidatos, considerando os seguintes critérios:
• Maior tempo de vinculação como docente efetivo da Instituição;
• Maior número de publicações (livros autorais ou coletâneas, artigos em
periódicos indexados) na área de sua formação (obrigatoriamente para a
qual concorre à vaga);
• Maior número de orientações (concluídas ou em andamento) de projetos
de Iniciação Científica e outros de monitoria ou extensão.
IV – Do resultado
A lista dos candidatos classificados (titulares e suplentes) será encaminhada para homologação
do Reitor e posterior publicação no website da EDUNEB <http://eduneb.uneb.br>.
Os candidatos classificados serão convocados, por e-mail, a tomarem posse em data a ser
informada posteriormente.
V – Cronograma
a) Divulgação do edital – 09 de maio de 2017;
b) Período de inscrição – 22 de maio a 14 de junho de 2017;
c) Encaminhamento pelos Departamentos da documentação de inscrição à EDUNEB – até
22 de junho de 2017;
d) Análise de currículo e classificação dos candidatos pela EDUNEB – até 18 de julho de
2017;
e) Resultados/Divulgação – 25 de julho de 2017;
f) Ingresso de recursos – 26 e 27 de julho de 2017;
g) Julgamento de Recursos – até 01 de agosto de 2017;
h) Resultado final – 04 de agosto de 2017.
VI – Das disposições gerais
a) No caso de não haver candidatos inscritos e/ou selecionados para alguma área de
conhecimento, a vaga poderá ser preenchida por indicação da Reitoria;
b) A solicitação de recursos contra o resultado da seleção somente poderá ser feita pelo
candidato, presencialmente, na EDUNEB, em seu horário de funcionamento, no período

c)

d)

e)
f)
g)

especificado no item V deste Edital, mediante apresentação de requerimento na
Secretaria da Editora;
Os componentes empossados deverão cumprir as determinações constantes do Regimento
Interno da EDUNEB, inclusive no que compete à assiduidade nas reuniões, conforme
reza o artigo 19: “A ausência do Conselheiro a três reuniões consecutivas ou a cinco
alternadas implicará na perda do seu mandato e na sua substituição pelo suplente”;
Todas as informações referentes ao Conselho Editorial da Editora da Universidade, tais
como: finalidade, composição, funcionamento, competências dos seus integrantes, dentre
outras informações, constam do Regimento Interno da Editora da Universidade do Estado
da Bahia (EDUNEB), disponível em: <http://www.eduneb.uneb.br/>;
Os resultados serão divulgados no website da EDUNEB <http://eduneb.uneb.br/>;
Casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Editorial da EDUNEB e Reitoria;
Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail: eduneb.secretaria@gmail.com.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 08 de maio de 2017.
José Bites de Carvalho
Reitor

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria
909/95, DOU 01/08-95

EDITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO – CHAMADA PARA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA DA UNEB
NOME DO CANDIDATO:
RG:

CPF:

ENDEREÇO (Rua, Avenida, Alameda...):

NÚMERO:

BAIRRO:

COMPLEMENTO:
CEP:

CIDADE:

ESTADO:
TELEFONE CELULAR:

TELEFONE FIXO:

E-MAIL:
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS
MATRÍCULA:
CAMPUS/DEPARTAMENTO/SETOR DE LOTAÇÃO:

GRADUAÇÃO EM:
INSTITUIÇÃO:

ANO DE OBTENÇÃO:
ESPECIALIZAÇÃO EM:
INSTITUIÇÃO:
ANO DE OBTENÇÃO:
MESTRADO EM:
INSTITUIÇÃO:
ANO DE OBTENÇÃO:
DOUTORADO EM:
INSTITUIÇÃO:
ANO DE OBTENÇÃO:
ATUA EM PROGRAMA DE MESTRADO OU DOUTORADO DA UNEB: ( ) SIM ( ) NÃO
ESPECIFICAR A FUNÇÃO:
(

) DOCENTE EFETIVO

(

) DOCENTE COOPERADOR

(

) COORDENADOR

(

) OUTRA – ESPECIFICAR __________________________________

INFORMAR QUAL O PROGRAMA:
PARTICIPA COMO COORDENADOR OU RESPONSÁVEL POR PROJETO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA, MONITORIA OU EXTENSÃO:
(

) NÃO

(

) SIM – ESPECIFICAR ___________________________________________________

Declaro estar ciente e de acordo com os requisitos e demais informações para participação neste processo
de seleção. Declaro, ainda, não estar atuando em cargos e/ou funções apontadas neste Edital que impeçam a
minha participação como conselheiro e que, caso venha assumir posteriormente, informarei, de imediato, à
EDUNEB para as providências cabíveis.
Salvador, Bahia __________ de ____________________ de 2017.
_____________________________________________________
ASSINATURA
* Anexar cópia completa de currículo lattes.

