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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 4/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 16/01/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, para a eliminação de Pragas Urbanas, através da Descupinização (cupins), Desratização
(roedores), Dedetização (baratas, formigas, escorpiões, traças, percevejos, pulgas, aracnídeos e outros insetos rasteiros), com aplicação de produtos específicos para um tratamento eficaz,
com revisões periódicas.

MATHEUS CASSIO OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 27/01/2020) 153031-15250-2019NE800647

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

EDITAL Nº 4, DE 27 DE JANEIRO DE 2020
RETIFICAÇÃO/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A REITORA da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:
Art. 1º - Retificar os itens 1.1, 2.1, 3.2 e 3.6 do Edital nº 02 de 22 de janeiro de 2020 publicada no DOU de 23 de janeiro de 2020,
ONDE SE LÊ:
1.1 (...)
TABELA 1 - DAS VAGAS

. CAMPUS REGIME DE TRABALHO V AG A S AREA DE CONHECIMENTO R EQ U I S I T O S

. (.....) (.....) (.....) (.....) (.....)

. Jorge Amado (Itabuna) 20 horas semanais 1 Matemática/ Educação Matemática/ Campo da
Educação / Campo das Ciências

Licenciatura em Matemática

. Jorge Amado (Itabuna) 20 horas semanais 1 Produção Textual Acadêmica/ Linguística Aplicada/
Campo da Educação

Licenciatura em Letras

2.1 O candidato deverá se inscrever, de 23/01/2020 a 31/01/2020, mediante preenchimento de formulário eletrônico. O acesso é através do Portal Público do SIGRH
(https://sig.ufsb.edu.br/sigrh/public/), clicando na opção "Concursos" no menu à esquerda e então em "Concursos Abertos".

3.2 A isenção supracitada deve ser requerida no período de 23/01/2020 a 24/01/2020, mediante solicitação de Isenção do Pagamento que se encontra no próprio formulário de
inscrição, indicando o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico.

3.6 A Universidade publicará resultado da solicitação de Isenção de Pagamento da taxa de inscrição dos candidatos no sítio eletrônico da Universidade em versão preliminar até
o dia 27/01/2020 e, após recursos, em versão final até o dia 30/01/2020.

LEIA-SE:
1.1 (...)
TABELA 1 - DAS VAGAS

. CAMPUS REGIME DE TRABALHO V AG A S AREA DE CONHECIMENTO R EQ U I S I T O S

. (.....) (.....) (.....) (.....) (.....)

. Jorge Amado (Itabuna) 20 horas semanais 1 Matemática/ Educação Matemática/ Campo da
Educação / Campo das Ciências

Licenciatura em Matemática; ou Licenciatura
Interdisciplinar em Matemática e Computação e

suas Tecnologias
. Jorge Amado (Itabuna) 20 horas semanais 1 Produção Textual Acadêmica/ Linguística Aplicada/

Campo da Educação
Licenciatura em Letras; ou Licenciatura
Interdisciplinar em Linguagens e Códigos e suas

Tecnologias

2.1 O candidato deverá se inscrever, de 23/01/2020 a 03/02/2020, mediante preenchimento de formulário eletrônico. O acesso é através do Portal Público do SIGRH
(https://sig.ufsb.edu.br/sigrh/public/), clicando na opção "Concursos" no menu à esquerda e então em "Concursos Abertos".

3.2 A isenção supracitada deve ser requerida no período de 23/01/2020 a 28/01/2020, mediante solicitação de Isenção do Pagamento que se encontra no próprio formulário de
inscrição, indicando o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico.

3.6 A Universidade publicará resultado da solicitação de Isenção de Pagamento da taxa de inscrição dos candidatos no sítio eletrônico da Universidade em versão preliminar até
o dia 29/01/2020 e, após recursos, em versão final até o dia 31/01/2020.

Art. 2º - O referido edital passa a vigorar com a seguinte redação:

EDITAL Nº 02/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A REITORA da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com a Lei nº 12.818/2013, tendo em vista o disposto no

Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, no Decreto nº 4.748/03, no Decreto nº 7.485/2011 e suas alterações, no Decreto nº 9.739/19, na Lei nº 8.745/93 e suas alterações, na Lei nº
12.772/2012 e suas alterações; na Lei nº 12.990/2014; nas disposições do Estatuto desta Universidade e da legislação pertinente e complementar, torna público que serão recebidas
inscrições de candidatos para Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto, de acordo com normas e condições contidas neste Edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será coordenado pela Comissão de Seleção, designada pela Reitoria e visa ao provimento de 10 (dez) vagas para Professor Substituto

conforme tabela 1.
TABELA 1 - DAS VAGAS

. CAMPUS REGIME DE TRABALHO V AG A S AREA DE CONHECIMENTO R EQ U I S I T O S

. Paulo Freire
(Teixeira de Freitas)

40 horas semanais 1 Letras/Linguística Graduação em Letras Vernáculas na área de língua portuguesa/literatura
brasileira; com, no mínimo, Especialização na área de Letras ou Educação

. Paulo Freire
(Teixeira de Freitas)

20 horas semanais 3 Ginecologia e
O b s t e t r í c i a / P I ES C

Graduação em Medicina, com residência médica ou título de especialista em
Ginecologia e Obstetrícia ou Medicina de Família e Comunidade.

. Paulo Freire
(Teixeira de Freitas)

40 horas semanais 1 Medicina / Tutoria/
Habilidades/ PIESC/

Conferências/ Internato

Graduação em Medicina, com especialização, residência médica ou título de
especialista em qualquer área da medicina.

. Paulo Freire
(Teixeira de Freitas)

20 horas semanais 1 Ciências Agrárias Graduação na área de Ciências Agrárias ou Bacharelado Interdisciplinar em
Ciências, (para atuação prioritária em: Geoprocessamento; Meteorologia e
Climatologia; Representação Gráfica; Mudanças Climáticas; Manejo e
Conservação do Solo e da Água; Matemática Básica; e atuação em tutorias e
monitorias de PBL (Problem Based Learning).

. Paulo Freire
(Teixeira de Freitas)

20 horas semanais 1 Língua Inglesa Graduação em Letras na área de Língua Inglesa; e, no mínimo, especialização na
área de Letras ou Educação

. Sosígenes Costa (Porto
Seguro)

40 horas semanais 1 Língua Portuguesa/ Língua
Inglesa

Graduação em Letras/ Língua Inglesa ou Letras/ Língua Portuguesa-Língua
Inglesa

(Licenciatura dupla)
. Jorge Amado

(Itabuna)
20 horas semanais 1 Matemática/ Educação

Matemática/ Campo da
Educação / Campo das

Ciências

Licenciatura em Matemática; ou Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e
Computação e suas Tecnologias

. Jorge Amado
(Itabuna)

20 horas semanais 1 Produção Textual Acadêmica/
Linguística Aplicada/ Campo da

Ed u c a ç ã o

Licenciatura em Letras; ou Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos
e suas Tecnologias

1.2 As jornadas de trabalho podem ser cumpridas nos turnos diurno e/ou noturno, em horários compreendidos entre as 7 horas e as 22 horas e 30 minutos, inclusive em sábados
letivos, em regime letivo quadrimestral multiturno.

1.3 A classificação no Processo Seletivo e sua homologação não asseguram ao candidato direito de contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância
das normas legais pertinentes e à rigorosa ordem de classificação. Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas poderão ser contratados em função da disponibilidade de vagas
em qualquer campus da Universidade.

1.4 As atividades referentes ao cargo de Professor Substituto (conforme ANEXO I) incluem, obrigatoriamente, a docência de nível superior e, em caráter facultativo, a participação
em atividades de pesquisa e extensão, em todos os locais em que a UFSB mantenha atividades de ensino de graduação, especialização e pós-graduação, na área do processo seletivo.

1.5 A verificação de atendimento ao requisito presente na tabela 1 quando da contratação será feita considerando a Tabela de Áreas de Conhecimento da Fundação Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

1.6 Será reservado, para candidatas/os que no ato da inscrição se autodeclararem negras/os, o percentual de 20% do número de vagas totais aplicando-se o disposto na Lei nº.
12.990/2014. Antes da homologação do resultado final do concurso esses candidatos serão submetidos à aferição da veracidade da autodeclaração, conforme previsto na Orientação
Normativa nº. 3/2016 do Ministério do Planejamento, em data, horário e local a ser publicado na página do concurso. Constatada a falsidade na autodeclaração, a/o candidata/o será
eliminada/o do concurso.

1.7 Após a divulgação do resultado da verificação de autodeclaração, a/o candidato terá 24h, para interpor recurso à comissão recursal a ser constituída para este fim.
1.8 Será reservado, para candidatas/os que no ato da inscrição se declararem deficientes, o percentual de 5% do número de vagas totais aplicando-se o disposto no Decreto nº.

3.298/99. A deficiência será avaliada na inspeção de saúde obrigatória para todas/os a/os candidatas/os nomeadas/os. Constatada a não existência de deficiência a/o candidata/o terá sua
contratação negada.
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