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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 DIDÁTICA  

 
A COMISSÃO EXECUTORA divulga: 

 

ÁREA: Matemática/Campo das Ciências  

 
Candidato Recurso Resultado com justificativa 

Eduardo Lima de Oliveira Pede recurso 

devido às 

condições de 

realização da 

aula em 

relação ao 

atraso da 

sessão, uso 

do microfone 

e qualidade 

do quadro. 

INDEFERIDO Item 1. Não houve atrasos, todas as 

apresentações tiveram uma pequena tolerância (10 

minutos) devido à própria instalação e familiarização 

dos candidatos com a sala de provas. 

Item 2 e 3. Segundo o item 7.18 do Edital 11/2018, 

“[a] prova didática será gravada em meios 

audiovisuais [...]”.  Diante disto, todos os candidatos 

tiveram de forma isonômica os mesmos recursos 

disponíveis para a execução de suas provas didáticas.  

Além disso, o microfone foi utilizado por todos os 

candidatos, o que caracteriza tratamento equânime no 

processo. A sala utilizada para a prova é uma sala 

padronizada da UFSB.  

Ronald Ismael Quispe Urure Pede recurso 

devido a uso 

obrigatório 

do microfone 

(não previsto 

no edital) e 

dificuldades 

para o uso do 

quadro, por 

suas 

condições. 

INDEFERIDO - Segundo o item 7.18 do Edital 

11/2018, “[a] prova didática será gravada em meios 

audiovisuais [...]”. Diante disto, todos os candidatos 

tiveram de forma isonômica os mesmos recursos 

disponíveis para a execução de sua prova didática. A 

sala utilizada para a prova é uma sala padronizada da 

UFSB.  

Além disso, o microfone foi utilizado por todos os 

candidatos, o que caracteriza imparcialidade no 

processo. É de responsabilidade do candidato 

acompanhar o tempo de duração da aula 

independentemente dos métodos (ferramentas) 

utilizados na aula.  

 

Porto Seguro, 16 de junho de 2018. 

 

 

COMISSÃO DE EXECUÇÃO DE CONCURSO 

PORTARIA Nº 02/2018 


