
EDITAL INTERNO Nº 02/2015   
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO 
DETERMINADO 

 
 
A Chefe do Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais do Instituto de Ciência da 
Informação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o disposto no Edital nº. 01/2015 , de 07 de janeiro de 2015, de convocação para contratação de docente 
por tempo determinado, do Magnífico Reitor da UFBA, publicado na íntegra nas Unidades de Ensino da 
UFBA e em extrato no D.O.U. de 08/01/2015, no Jornal A TARDE de 11/01/2015 e no site da SUPAC 
(www.supac.ufba.br), torna público, que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo 
simplificado para contratação de docente por tempo determinado do Departamento Fundamentos e 
Processos Informacionais , de acordo com a legislação pertinente e complementar, mediante as normas 
e condições contidas neste Edital Interno, publicado no Instituto de Ciência da Informação, devendo ser 
entregue em cópia a cada candidato. 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMIMNARES 
O Departamento de Fundamentos e Processod Informacionais  seleciona professores substitutos  para :  
a Matéria ATIVIDADES,  PRODUTOS E SERVIÇOS EM INFORMAÇÂO (uma vaga no regime de 20 
horas semanais) :   disciplina ICI-001 Ação Cultural em Biblioteconomia,(horário 8:50 às 11:35) e 
disciplina  ICI 019 Qualidade em serviço  de Informação ,(horário14:50 às 16:40)  
E para a matéria TIPOLOGIAS EM BIBLIOTECAS (uma vaga no regime de 20 horas semanais) 
disciplinas: ICI193 Biblioteca Pública e Escolares,(horário das 07:00 às 10:40) e ICI 194 Biblioteca 
Universitária e Especializadas   (horário das 07:00 às 09:45).  
As inscrições estarão abertas no período de 12 de janeiro a 21 de janeiro de 2015. 
O candidato deve requerer sua inscrição na Secretaria do Departamento, bem como apresentar 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).  
O pagamento será efetuado nas agências do Banco do Brasil, através de Guia de Recolhimento da União 
– GRU simples, a ser obtida no site www.supac.ufba.br.  
O processo seletivo simplificado acontece no período de 22 de janeiro a 23 de janeiro de 2015.  
O processo seletivo será realizado por Banca Examinadora devidamente constituída por Portaria interna 
do Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais, nomeada em 07 de janeiro de 

2015. 

Local: Instituto de Ciência da Informação/ Departamento de Fundamentos e Processos 

Informacionais. 

Tel: (71) 3283 7749/ 7762. Av. Reitor Miguel Calmon, s/nº 

Vale do Canela (parte superior) – Canela – Salvador, BA – CEP 40110-100 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATÉRIA DO CONCURSO: 

 O requerimento de inscrição deverá estar instruído com: 
I – Original e cópia, a ser autenticada por funcionário credenciado no ato da inscrição, dos seguintes 
documentos: 
a) diploma de graduação, requisito mínimo;  
b) título de Mestre, de Doutor ou de Livre-Docente, requisito complementar e opcional; 
c) documento oficial de Identidade, para brasileiros; 
d) prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 
e) título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros; 
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f) documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros. 
 
II - Curriculum Lattes  atualizado, com os documentos comprobatórios, em 1 via. 
 Para a titulação exigida no item anterior, somente serão considerados: 
a) os diplomas de graduação registrados ou revalidados, até a contratação; 
b) os títulos de Mestre e Doutor expedidos por instituições de ensino superior nacionais ou por 

universidades estrangeiras registrados ou revalidados, até a contratação; 
c) os títulos de Doutor obtidos na forma da legislação anterior à Lei nº 5.540 de 28/12/68; 
d) os títulos de Livre-Docente expedidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação. 
 
 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo. 
 A inscrição poderá ser efetivada pelo candidato ou seu procurador legalmente constituído. 
 Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada. 
 Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento da taxa são de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 
Será cancelada a inscrição do candidato que tenha efetuado pagamento do valor da inscrição através de 
cheque e este seja devolvido, por qualquer motivo.  
A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas e a contratação do candidato, desde que 
verificada a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em 
documentos apresentados.  
Não haverá isenção de pagamento dos valores estabelecidos no item 2.2,edital supac. 
Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de 
cancelamento do processo seletivo por conveniência da Administração ou motivo de força maior.  
 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo com as condições previstas 
neste Edital Interno. 
 
Para a titulação exigida no item anterior, somente serão considerados: 

 os diplomas de graduação registrados ou revalidados, até a contratação; 
 os títulos de Mestre e Doutor expedidos por instituições de ensino superior nacionais ou por 

universidades estrangeiras registrados ou revalidados, até a contratação; 
 os títulos de Doutor obtidos na forma da legislação anterior à Lei nº 5.540 de 28/12/68; 
 os títulos de Livre-Docente expedidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação. 
 
 
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
 
a) análise de currículo, com peso 3 ; 
b) prova didática, com peso 4 ; 
c) entrevista, com peso 3. 
 
 As provas serão realizadas no local e data indicados: 
a) Análise de currículo e entrevista - local: ICI - UFBA; data: 22/01/2015; horário: 14h00; 
b) Prova didática - local: ICI – UFBA; data: 23/01/2015; horário 14h00. 
 

 
 
 
 

LÍDIA MARIA BATISTA BRANDÃO TOUTAIN 
Chefe em Exercício do Departamento de Fundamentos e Processos 

Informacionais do Instituto de Ciência da Informação 
 



ANEXO 1 – EDITAL INTERNO Nº 02/2015 
 

Lista de pontos para o processo seletivo simplificado para contratação de docente do Departamento de 
Fundamentos e Processos Informacionais por tempo determinado incluindo referências bibliográficas.  
 
 ATIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS EM INFORMAÇÂO (uma vaga no regime de 20 horas 
semanais) :   disciplina ICI-001 Ação Cultural em Biblioteconomia,(horário 8:50 às 11:35) e disciplina  ICI 
019 Qualidade em serviço  de Informação ,(horário14:50 às 16:40)  
 
Pontos: 

1. Correlação entre ação e animação Cultural 
2. Ação cultural como expressão de identidade cultural 
3. Bibliotecas e centro de documentação e informação: estímulo na geração de núcleos de ação 

cultural. 
4. Tecnologias da informação e Qualidade em serviço de Informação. 
5. Integração dos usuários às Bibliotecas 

 

TIPOLOGIAS EM BIBLIOTECAS (uma vaga no regime de 20 horas semanais) disciplinas: ICI193 
Biblioteca Pública e Escolares,(horário das 07:00 às 10:40) e ICI 194 Biblioteca Universitária e 
Especializadas   (horário das 07:00 às 09:45). 

Pontos: 

1. Biblioteca pública  e informação a comunidade 
2. Estrutura e funcionamento das Bibliotecas Escolares. 
3. Bibliotecas Universitárias e Especializadas: estrutura, contextos de atuação, serviços e produtos. 
4. As questões sociais e políticas da informação em Bibliotecas. 
5. Tecnologias da informação e  Mecanismos de transferência da informação. 
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