UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA–UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual N° 9.996, de 02.05.2006

EDITAL N.º 075/2014
ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA,
PARA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO DE NÍVIEL SUPERIOR – NS, DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, CAMPI DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, JEQUIÉ E ITAPETINGA.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB,
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade temporária de excepcional
interesse público e de acordo com a Resolução do Conselho de Política de Recursos Humanos –
COPE nº 278, de 10.09.2013, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para
contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo –
REDA, observando o disposto no inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal, na forma prevista
nos arts. 252 a 255 da Lei Estadual nº. 6.677, de 26.09.1994, com as alterações introduzidas pela
Lei Estadual 7.992, de 28.12.2001, na Lei Estadual 12.209, de 20.04.2011, no Decreto Estadual
nº 11.571, de 03.06.2009, bem como as disposições das Instruções Normativas da SAEB nºs 009,
de 09.05.2008, e 014, de 28.12.2012, para suprimento de vagas nesta Universidade, indicadas no
Anexo I deste Edital, que se regerá pelas disposições que o integram.
I.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

I.1. O Processo Seletivo Simplificado será coordenado, supervisionado e realizado pela
Comissão desta Universidade, constituída por meio da Portaria nº 0715, de 12 de maio de 2014,
publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia de 13 de maio de 2014.
I.2. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de 29 (vinte e nove)
vagas, para as funções temporárias de Técnico de Nível Superior, constantes do Anexo I,
observados o nível de escolaridade mínima exigida e os demais requisitos correspondentes, para
desenvolver as atividades constantes do Anexo II deste Edital.
I.3. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano,
contado da data da Homologação do seu Resultado Final, no Diário Oficial do Estado da Bahia,
prorrogável por igual período, a critério da Administração, por ato expresso do Reitor da UESB.
I.4.O Processo Seletivo Simplificado será constituído de uma única etapa, Análise
Curricular, eliminatória e classificatória, aplicada a todas as Funções Temporárias, conforme
Instrução Normativa SAEB 014/2012, publicada no DOE de 29 e 30/12/2012.
I.5. O Processo Seletivo Simplificado visa à contratação pelo prazo determinado de 24
(vinte e quatro) meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.
I.6. Os contratos reger-se-ão pelas disposições do título VII da Lei n° 6.677, de
26.09.1994, alterada pela Lei 7.992, de 28.12.2001,e Instrução Normativa da Secretaria de
Administração do Estado da Bahia – SAEB nº 009, de 09 de maio de 2008.
I.7. Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 48 (quarenta e oito) meses
de contrato REDA com o Poder Executivo do Estado.
I.8. A remuneração das Funções Temporárias é constituída por Vencimento Básico,
acrescido da Gratificação por Condição Especial de Trabalho discriminados no Anexo II deste
Edital, observando a carga horária respectiva (30 ou 40 horas semanais).

I.9.Para todas as Funções Temporárias será oferecida, de forma facultativa, a assistência
médica do Estado somente para o titular, mediante contribuição mensal, conforme a faixa de
renda salarial.
II.

DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

II.1.O candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital
será investido na Função Temporária se atender às seguintes exigências:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da contratação;
c) não ter registro de antecedentes criminais;
d) possuir os requisitos requeridos para a Função Temporária escolhida, de acordo
com o discriminado nos Anexos I e IV deste Edital;
e) estar quite com as obrigações eleitorais;
f) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para candidatos do sexo
masculino;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atividades;
h) não exercer outro cargo, função ou emprego na Administração Pública Federal,
Estadual/Distrital e/ou Municipal, salvo os acumuláveis previstos na Constituição
Federal/88, artigo 37, inciso IXVII, alíneas a,b,c;
i) não ter sido punido com nenhuma falta grave passível de demissão em cargo ou
emprego ocupado anteriormente no serviço público nas esferas Federal,
Estadual/Distrital e Municipal;
j) comprovar, se portador de necessidades especiais, que a deficiência é compatível
com as atividades a serem exercidas, em conformidade com o disposto no Item
IV.2.
II.3. No ato da investidura na Função Temporária, anular-se-ão, sumariamente, a
inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não atender às condições apresentadas
acima.
III.

DAS INSCRIÇÕES

III.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, divulgados na imprensa oficial e no site
www.uesb.br, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
III.2.As inscrições estarão abertas no período de 23 a 30 de maio de 2014.
III.3.As inscrições deverão ser efetivadas pessoalmente, na Gerência de Recursos
Humanos, Campus de Vitória da Conquista, e nas Coordenações de Recursos Humanos dos
Campi de Jequié e Itapetinga, no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas,
através do Requerimento de Inscrição próprio (Anexo III) deste Edital.
III.4. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar toda documentação
comprobatória de sua titulação, em conformidade com o Requerimento de Inscrição, inclusive
para fins de pontuação no processo seletivo, observando as disposições contidas no Anexo IV
deste Edital – Tabela de Títulos.
III.5.As informações prestadas na inscrição, bem como os documentos apresentados,
serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se a UESB o direito de excluir do
Processo Seletivo Simplificado aquele que fornecer dados inverídicos ou falsos.
III.6. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração.
III.7. Não é permitida a inscrição para mais de uma função neste Processo Seletivo.
III.8. O candidato que deixar de indicar a função, ou indicar função inexistente, terá
cancelada a respectiva inscrição.

III.9. A inscrição somente será confirmada se o candidato preencher de forma completa
e correta a Ficha de Inscrição. Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem
rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
IV.

DAS INSCRIÇÕES PARA
NECESSIDADES ESPECIAIS

CANDIDATOS

PORTADORES

DE

IV.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais é assegurado o direito de
inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado, desde que a deficiência seja compatível
com as atribuições da função. Esta compatibilidade será avaliada por meio do exame médico préadmissional.
IV.2.Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de
20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004.
IV.3.Os candidatos portadores de necessidades especiais, resguardadas as condições
previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004,
particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere aos critérios para aprovação.
IV.5. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para
justificar a concessão de aposentadoria.
IV.6. Descabe a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste Edital para
os candidatos portadores de deficiência, considerando que a fração obtida desse cálculo, por
área/função, é inferir a 0,5 (cinco décimos).
V.

DA ANÁLISE CURRICULAR

V.1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de uma única etapa, Análise
Curricular, de caráter eliminatório e classificatório.
V.2. A Análise Curricular será realizada pela Comissão no período de 02 a 10/06/2014,
por meio da avaliação dos documentos entregues junto ao Requerimento de Inscrição.
V.3. A Análise Curricular visa aferir o perfil do candidato a partir do(s) título(s)
apresentado(s), conhecimentos específicos e experiência profissional, devidamente
comprovados, de acordo com a Função Temporária a que concorre e conforme os dados que
serão informados em Requerimento de Inscrição.
V.4. Toda documentação apresentada, indicada no Anexo III (Requerimento de
Inscrição) deverá ser devidamente autenticada, acompanhada da apresentação do original,
segundo os requisitos definidos no Anexo IV deste Edital.Os documentos para a Avaliação de
"Títulos" e "Experiência Profissional", que não preencherem as exigências de comprovação,
contidas neste Edital e seus anexos, não serão considerados.
V.5. O candidato não habilitado na Análise Curricular será excluído do Processo
Seletivo Simplificado.
V.6. Em cada requisito de Avaliação da Análise Curricular,em conformidade com o
Anexo IV, é computada apenas a pontuação máxima do que o candidato informou, não havendo
acumulação de pontos num mesmo requisito.
V.7. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade nos dados
curriculares e nos documentos apresentados e, comprovada a culpa do mesmo, o candidato será
excluído do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis.
VI.

DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

VI.1 Na análise para a Função Temporária de Técnico de Nível Superior a pontuação
final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na Analise Curricular.
VI.2. A pontuação máxima obtida na Análise Curricular é de 10 (dez) pontos para cada
Função Temporária e considerar-se-ão habilitados os candidatos com pontuação igual ou

superior a 5,0 (cinco) pontos, desde que atendidas os requisitos exigidos neste Edital e seus
anexos.
VI.3 A Classificação, que se constituirá no Resultado Final, será feita após a aplicação
dos critérios de desempate previstos neste Edital;
VII.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

VII.1 No caso de empate, terá preferência o candidato que tiver a maior idade,
considerando dia, mês e ano de nascimento, com base na Lei Federal 10.741, de 01/10/2003.
VII.2. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário
Oficial do Estado mediante homologação por ato do Reitor da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, até o dia 14/06/2014, relacionando apenas os candidatos habilitados, por
ordem de classificação, com o total de pontos obtidos por ordem decrescente de pontuação na
Análise Curricular, por Campus e Função Temporária.
VIII. DOS RECURSOS
VIII.1. No prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação dos
resultados, os candidatos poderão apresentar recursos.
VIII.2. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão responsável pelo Processo
Seletivo Simplificado e entregues à Gerência de Recursos Humanos, Campus de Vitória da
Conquista, e das Coordenações de Recursos Humanos dos Campi de Jequié e Itapetinga,
impreterivelmente no prazo especificado no item anterior, à UESB, com o nome do candidato, a
função temporária escolhida, o endereço para correspondência, telefone e e-mail.
VIII.3. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será conhecido.
VIII.4. Os recursos serão apreciados em uma única instância.
VIII.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, internet,
telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
VIII.6. Não serão analisados recursos sem os dados de identificação do candidato e do
objeto do recurso e que não apresente justificativa.
VIII.7. Após a análise dos recursos,far-se-á publicação das decisões, relacionando todos
os recursos interpostos, através do Diário Oficial do Estado.
VIII.8. Na ocorrência do deferimento de recurso, poderá haver, se for o caso, alteração
da classificação inicial e retificação do resultado final do Processo Seletivo.
VIII.9. Na ocorrência do disposto no item anterior, poderá haver, eventualmente,
alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda,
poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida no item
VI.2.
IX

DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

IX.1. Após a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, a
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia convocará os candidatos habilitados, por ordem de
classificação, observando as necessidades do serviço, a conveniência da Instituição, de acordo
com a disponibilidade orçamentária e com o número de vagas existentes.
IX.2. O candidato deverá comparecer no dia, horário e local designados, conforme
Edital de Convocação publicado para entrega da documentação exigida.
IX.3. No ato da convocação o candidato habilitado deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) originais e cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, e registro no PIS/PASEP;
b) original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS para
comprovação da experiência profissional conforme informado no Formulário de
inscrição Obrigatório;

c) original e cópia de outros documentos para comprovação da experiência
profissional;
d) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e idênticas);
e) original e cópia do documento de comprovação de escolaridade correspondente à
Função Temporária/Área de Atuação na qual foi inscrito (diploma de conclusão do
curso, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação
- MEC);
f) original e cópia de documento de comprovação dos cursos de aperfeiçoamento, de
formação e/ou atualização, declarados no formulário de inscrição;
g) original e cópia da Certidão de Casamento para os candidatos de estado civil
casado;
h) original e cópia da Certidão de Nascimento ou RG dos dependentes, se houver;
i) original e cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino até
os 45 (quarenta e cinco) anos de idade;
j) original e cópia de comprovante de residência;
k) atestado de Saúde Ocupacional – ASO, expedido por Médico do Trabalho ou
Serviço Médico Especializado em Medicina Ocupacional;
l) cópia dos exames apresentados quando da realização da avaliação médica.
IX.4..O candidato que, na data da contratação, não reunir os requisitos enumerados
acima, perderá o direito ao ingresso na referida Função Temporária.
IX.5. Somente serão contratados os candidatos aptos nos exames de saúde e que tenham
apresentado, no original e em fotocópia, os documentos exigidos neste Edital.
IX.6. O candidato que recusar a contratação, ou, se convocado, deixar de atender à
convocação, perderá o direito à vaga.
X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

X.1. As despesas decorrentes da participação do Processo Seletivo Simplificado de que
trata este Edital, correrão por conta dos próprios candidatos.
X.2.Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo Simplificado, convocações,
avisos, resultados e homologação serão publicados na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado
da Bahia), por ato do Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
X.3. O acompanhamento das publicações referentes Processo Seletivo Simplificado é de
responsabilidade exclusiva do candidato.
X.4. Não serão prestadas informações sobre os resultados do Processo Seletivo
Simplificado por telefone.
X.5. Não será fornecido a candidato qualquer documento comprobatório de
classificação no Processo Seletivo Simplificado, valendo para esse fim as listagens divulgadas
através do Diário Oficial do Estado da Bahia.
X.6. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa
de direito à contratação, ficando este ato condicionado à observância das disposições legais
pertinentes.
X.7. Durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, a UESB reservase o direito de proceder às convocações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do
serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, observando a rigorosa ordem de
classificação dos candidatos e o número de vagas existentes.
X.8. O candidato poderá ser convocado para trabalhar em qualquer turno (matutino,
vespertino ou noturno), de acordo com as necessidades da Universidade, obedecida a jornada de
trabalho.
X.9. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de
classificação no Processo Seletivo Simplificado, valendo para esse fim as relações divulgadas no
Diário Oficial do Estado da Bahia.

X.10.Qualquer item do Edital poderá sofrer alteração ou atualização, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, ou até a data da convocação dos
candidatos, circunstância que será mencionada em aviso a ser publicado.
X.11. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, o candidato que cometer burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas
definidas neste Edital e/ou em outros atos relativos ao Processo Seletivo Simplificado.
X.12.Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que, no decorrer
deste Processo Seletivo, for condenado por sentença judicial transitada em julgado ou contrariar
requisitos estabelecidos para esse processo.
X.13. Poderá a administração pública, desde que assim justifique o serviço público e
cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o contrato de
trabalho, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao contratado.
X.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do
Processo Seletivo Simplificado, ouvida a Procuradoria Jurídica da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia.

Vitória da Conquista, 12 de maio de 2014

PAULO ROBERTO PINTO SANTOS
REITOR

