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EDITAL Nº 11/2018 

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

 

RESULTADO RECURSOS– PROVA ESCRITA  

 
A COMISSÃO EXECUTORA divulga: 

 

ÁREA: Leitura e Produção de Textos em Língua Inglesa/Ensino de Língua 

 
Candidato Recurso Resultado com justificativa 

Jordana Cristina Blos 

Veiga Xavier 

Alega que o 

Edital é 

“obscuro” 

quanto à língua 

de produção da 

Prova Escrita; 

alega também 

falta de 

imparcialidade 

no que tange à 

avaliação a 

depender da 

língua em que a 

Prova Escrita 

foi produzida 

(língua 

portuguesa ou 

língua inglesa). 

Sugere, 

portanto, o 

cancelamento da 

primeira etapa. 

INDEFERIDO - Em resposta ao recurso interposto 

pela candidata Jordana Xavier quanto ao resultado 

da prova escrita referente ao concurso na área de 

Leitura e Produção de Textos em Língua 

Inglesa/Ensino de Língua, no âmbito do edital 

11/2018, a Banca Examinadora esclarece as 

seguintes questões: 

1. Tanto a resolução 01/2018 quanto o edital 

11/2018 preveem que as provas sejam 

realizadas em língua portuguesa, 

franqueando, no entanto, a possibilidade 

e/ou permissão de que a mesma se dê em 

outros idiomas, conforme pode-se 

depreender, respectivamente, do artigo 56 e 

do item 6.8.2. do edital, a saber: 

Art. 56 Todas as provas serão 

realizadas em língua portuguesa, à 

exceção dos concursos nas áreas de 

línguas estrangeiras e de língua 

brasileira de sinais (LIBRAS), que, a 

critério do IHAC/CF proponente, 

poderão ser realizadas na língua 

relativa à respectiva área. (grifo 

nosso);  

6.8.2 Todas as provas serão em língua 

portuguesa, exceto quando houver 

permissão para realização de provas 

em outro idioma, nas áreas específicas 

indicadas no Anexo I. (grifo nosso);  

Portanto, a prova escrita do concurso em 

tela poderia ser realizada tanto em língua 
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portuguesa quanto em língua inglesa, dada 

a área de conhecimento do concurso, ou 

seja, Leitura e Produção de Textos em 

Língua Inglesa/Ensino de Línguas, em 

conformidade tanto com o edital quanto 

com a resolução que o rege. 

2. Considerando os quesitos de avaliação da 

prova escrita, que resultaram na pontuação 

dos candidatos, a Banca Examinadora 

esclarece que tais quesitos versaram sobre: 

1. Apresentação (a. Introdução, 

desenvolvimento e conclusão; b. 

Poder de síntese; c. Objetividade);  

2. Domínio dos conteúdos;  

3. Correção e propriedade da 

linguagem;   

4.Coerência no desenvolvimento das 

ideias e capacidade argumentativa; 

Como é possível depreender dos itens acima, os 

critérios de avaliação versam sobre a capacidade 

argumentativa, o poder de síntese e a objetividade 

do candidato, bem como o domínio dos conteúdos 

e o seu desenvolvimento, somados ao uso correto e 

adequado da linguagem, independentemente de 

qual seja o idioma utilizado. Nesse caso específico, 

os candidatos deveriam demonstrar conhecimento 

sobre o tema sorteado, a saber “Digital 

technologies in language teaching”, sendo o idioma 

utilizado somente o meio de expressão de tais 

conhecimentos. Indubitavelmente, o uso de língua 

inglesa na produção do texto é desejável, por ser 

essa a área de conhecimento do concurso, mas o 

mesmo não interfere na avaliação global dos 

candidatos quanto aos quesitos acima 

estabelecidos.  Dessa forma, torna-se totalmente 

improcedente argumentar que não houve 

“imparcialidade ou justiça” na avaliação das provas 

escritas dos candidatos. 

3. Esclarecemos, ainda, que os membros da 

Comissão Executora do Concurso têm a 

função de responder aos questionamentos 

que porventura surjam na condução do 

processo e que os mesmos não podem ser 
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cerceados em seu direito e dever de zelar 

pelo bom andamento dos trabalhos.  

Por todo o exposto, a Banca Examinadora 

INDEFERE em sua totalidade o recurso ora 

apresentado. 

 

 

Porto Seguro, 16 de junho de 2018. 

 

 

COMISSÃO DE EXECUÇÃO DE CONCURSO 

PORTARIA Nº 02/2018 


