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MINISTERIO DA EDUCACÃO 

SECRETARIA DE EDUCACÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. 

 

 

 

EDITAL Nº 08, DE 06 DE MAIO DE 2013. 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA  

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

 

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, e considerando o disposto no Art. 7º, inciso II, do Decreto nº. 7.312, de 22/09/2010, publicado no DOU 

de 23/09/2010, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à 

contratação de professores substitutos, nos termos do Art. 2º, inciso IV, da Lei nº. 8.745, de 09/12/1993, publicada 

no DOU de 10/12/1993, e de suas respectivas alterações. 

 

1. DA LOTAÇÃO, DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, DO REGIME DE TRABALHO, DAS VAGAS, DA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA E DA REMUNERAÇÃO MENSAL. 

 

1.1. As informações referentes à lotação, às áreas de conhecimento, ao regime de trabalho, ao número de 

vagas, à formação acadêmica exigida e à remuneração mensal constam do Anexo I deste edital. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO. 

 

2.1. A celebração do contrato com o Instituto Federal da Bahia está condicionada ao atendimento, pelo 

candidato, dos seguintes requisitos: 

 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de estrangeiro, estar com situação regular 

no país, por intermédio de visto permanente ou temporário que o habilite, inclusive, a trabalhar no território 

nacional; 

b) Apresentar o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, em caso de 

nacionalidade estrangeira; 

c) No caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo Estatuto de 

Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do 

Decreto nº. 70.436, de 18/04/1972;  

d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

e) Possuir habilitação exigida na área para a qual concorrer, conforme estabelecido no Anexo I; 

f) Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

g) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

h) Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo; 

i) Não ter sido contratado, com fundamento na Lei nº. 8.745/93, nos últimos 24 meses que 

antecederem a data da nova contratação; 

j) Não ser servidor da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, bem como empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, exceto nos casos 

previstos no Art. 6° § 1º, inciso I da Lei nº. 8.745/93. 
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2.2. Diplomas expedidos por universidades estrangeiras deverão estar revalidados e registrados, 

conforme legislação pertinente no Brasil. 

 

2.3. A não comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 2.1. e daqueles que 

vierem a ser estabelecidos neste edital, impedirá a contratação do candidato. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica, desde logo, no conhecimento e tácita aceitação 

das condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos, das quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

3.2. As inscrições estarão abertas no período de 14/05/2013 a 26/05/2013, podendo ser prorrogado a critério 

do IFBA.  

 

3.3. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, através do sítio www.ifba.edu.br. 

 

3.4. Para formalizar a inscrição, o candidato deverá: 

 

a) Acessar o edital e a ficha de inscrição, disponibilizados no sítio indicado no subitem 3.3.; 

b) Preencher a ficha de inscrição e transmiti-la, via internet, conforme instruções no sítio; 

c) Imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição; 

d) Efetuar o pagamento do boleto bancário correspondente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), impreterivelmente até o dia 27/05/2013; 

e) Consultar, a partir do dia 31/05/2013, via internet e no mesmo sítio, se sua inscrição foi 

homologada. 

 

3.5. O IFBA não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 

3.6. A inscrição somente será efetivada mediante confirmação bancária do respectivo recolhimento. 

 

3.7. Todas as etapas da inscrição deverão estar rigorosamente cumpridas até o último dia de inscrição, 

exceto o pagamento do boleto bancário, que será aceito até o primeiro dia útil após o encerramento das 

inscrições. 

 

3.8. Não será válida a inscrição cujo pagamento tenha sido realizado em desacordo com as condições 

previstas neste edital. 

 

3.9. Poderá haver isenção do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que declararem e 

comprovarem insuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto n°. 

6.593/08, e deste edital. 

 

3.10. Fará jus à referida isenção o candidato que: 

 

a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de 

que trata o Decreto n°. 6.135 de 26/06/07; e 

b) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 6.135/07.  

 

3.11. A isenção tratada no subitem 3.9. deverá ser requerida durante a inscrição, via internet, onde o 

candidato terá, obrigatoriamente, que indicar o seu Número de Identificação Social – NIS atribuído pelo 

CadÚnico, bem como, declarar-se membro de “família de baixa renda”, nos termos da alínea “b” do subitem 

3.10. 

 

http://www.ifba.edu.br/
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3.12. O IFBA consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das informações 

prestadas pelo candidato.  

 

3.13. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se ainda o disposto no 

Parágrafo Único do Art. 10, do Decreto n°. 83.936/79. 

 

3.14. O candidato que preencher os requisitos descritos no subitem 3.10. e desejar solicitar a isenção do 

pagamento da taxa de inscrição deverá fazê-la via internet, conforme descrito no subitem 3.11., e no período de 

14/05/2013 a 17/05/2013. 

 

3.15. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação de isenção não garante ao 

interessado a isenção da taxa de inscrição, que estará sujeita a análise e deferimento por parte do IFBA. 

 

3.16. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via correio ou via fax. 

 

3.17. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a inconformidade de alguma informação ou a 

solicitação apresentada fora do período fixado no subitem 3.14., implicará no indeferimento automático da 

solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

 

3.18. O resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado no sítio 

www.ifba.edu.br a partir do dia 22/05/2013. 

 

3.19. Os candidatos, cujas solicitações tiverem sido indeferidas, deverão efetuar o respectivo pagamento 

do boleto bancário no período estabelecido no subitem 3.2. 

 

3.20. O candidato que tiver o seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido poderá apresentar um 

único recurso contra o resultado da análise. 

 

3.20.1. O recurso, devidamente fundamentado, será dirigido à Reitora do IFBA, e entregue no Setor 

de Protocolo da Reitoria, no endereço: Av. Araújo Pinho, nº. 39, DGP/DEAP, Canela – Salvador/BA. CEP: 

40.110.150.  

 

3.20.2. O recurso deverá ser interposto no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas 

contadas da data de divulgação, no sítio institucional, do resultado da análise dos pedidos de isenção.  

 

3.20.3. Independentemente do resultado do recurso, o candidato deverá realizar o pagamento da 

taxa de inscrição até a data estabelecida na alínea “d”, do subitem 3.4. 

 

3.20.4. Na hipótese de deferimento do recurso interposto, o IFBA procederá ao ressarcimento da 

taxa de inscrição, desde que o candidato comprove que realizou o seu pagamento.  

 

3.21. No ato da inscrição o candidato deverá fazer opção de concorrência para uma única vaga dentre as 

disponíveis. 

 

3.22. Não serão aceitos quaisquer pedidos de alteração dessa opção.  

 

3.23. Havendo mais de uma inscrição efetuada pelo mesmo candidato, apenas será considerada aquela 

cuja data do pagamento tenha sido mais recente. 

 

3.24. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, sendo 

excluído do processo seletivo aquele que prestar informações inverídicas. 

 

3.25. Efetivada a inscrição, não haverá devolução, em hipótese alguma, da taxa ou de outras importâncias 

pagas, a qualquer título, salvo em caso de anulação plena do Processo Seletivo Simplificado. 

 

3.26. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea.  

http://www.ifba.edu.br/
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3.27. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda aos requisitos fixados 

neste edital, esta será automaticamente cancelada. 

 

3.28. O documento de identificação utilizado no ato da inscrição deverá ser o mesmo a ser apresentado 

quando da realização das provas.  

 

3.29. São considerados documentos oficiais de identificação: Carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Corpos de Bombeiros Militares, pelos Órgãos 

Fiscalizadores de Exercício Profissional (Ordens, Conselhos, etc.), Passaportes, Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) com foto, Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura, Carteiras Funcionais expedidas por 

Órgão Público que valham como identidade na forma da Lei. 

 

3.30. Não serão aceitos como documento de identidade: Certidões de Nascimento, CPF, Títulos Eleitorais, 

Carteiras de Motorista (modelo antigo), Carteiras de Estudante, Carteiras Funcionais sem valor de identidade, 

nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.  

 

3.30.1. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 

identificação do candidato e sua assinatura. 

 

3.31. O documento de identificação do candidato deverá ser apresentado na sua forma original.  

 

3.31.1. Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada. 

 

3.32. O candidato que não tiver sua inscrição homologada no sítio do IFBA poderá comparecer, no dia do 

sorteio da ordem de apresentação da Prova de Desempenho Didático, munido do comprovante de pagamento 

da taxa inscrição e do documento de identificação utilizado para efetuar a inscrição. 

 

3.33. Só serão aceitos comprovantes, cujo pagamento tenha sido efetuado até o dia 27/05/2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. O Processo Seletivo Simplificado visa o preenchimento das vagas definidas neste edital e daquelas 

que venham a surgir durante a validade do certame. 

 

4.2. Da Estrutura 

 

4.2.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em duas etapas distintas, constituídas de: 

 

a) Prova de Desempenho Didático (eliminatória e classificatória); 

b) Prova de Títulos (classificatória). 

 

4.2.2. As provas serão avaliadas por Banca Examinadora constituída de 03 (três) membros 

devidamente graduados existindo, no mínimo, um componente com formação acadêmica superior à exigida 

para a vaga em disputa. 

 

4.2.3. À Prova de Desempenho Didático serão atribuídas notas de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), sendo 

considerados, inclusive, os valores decimais. 

 

4.2.4. À Prova de Títulos serão atribuídos, no máximo, 10,0 (dez) pontos, independentemente da 

quantidade de títulos apresentados pelo candidato, e conforme valores estabelecidos no Barema constante do 

Anexo II deste edital. 

 

4.2.5. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para nenhuma das provas e/ou 

realização das mesmas fora dos locais e horários determinados. 
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4.2.6. Todas as convocações para realização das provas, assim como os seus respectivos resultados, 

serão divulgadas no sítio www.ifba.edu.br.  

 

4.3. Da Prova de Desempenho Didático 

 

4.3.1. A Prova de Desempenho Didático consiste na apresentação de uma aula pública, que terá 

como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à capacidade de comunicação, de organização 

do pensamento e de planejamento, e a metodologia de aula. 

 

4.3.2. Para realização da Prova de Desempenho Didático serão estipulados 10 (dez) pontos (temas) 

específicos para cada área de conhecimento, conforme Anexo III deste edital. 

 

4.3.3. De caráter eliminatório e classificatório, a Prova de Desempenho Didático constará de uma 

aula pública, com duração de 50 (cinquenta) minutos, acerca do ponto (tema) sorteado para o candidato. 

 

4.3.3.1. Na aula pública não será permitida, em hipótese alguma, a presença de candidatos 

concorrentes. 

 

4.3.3.2. O candidato à vaga da área de conhecimento de Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, no momento da realização da Prova de Desempenho Didático, deverá ministrar a aula pública 

exclusivamente em linguagem de sinais (LIBRAS), sendo vedado o uso de linguagem distinta. 

 

4.3.4. Serão realizados dois sorteios distintos, sendo um para definir a ordem de apresentação da 

Prova de Desempenho Didático e outro para definir o ponto (tema) que será abordado na aula pública. 

 

4.3.4.1. O sorteio da ordem de apresentação da Prova de Desempenho Didático, para todos 

os candidatos, terá dia, hora e local divulgados no sítio www.ifba.edu.br. 

 

4.3.4.2. O sorteio do ponto (tema) ocorrerá com uma antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas da realização da Prova de Desempenho Didático. 

 

4.3.4.3. O candidato deverá comparecer ao campus, no qual concorrerá à vaga, no dia da 

realização do sorteio da ordem de apresentação da aula pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para o início do mesmo, oportunidade em que deverá apresentar os seus títulos 

para avaliação. 

  

4.3.4.4.1. Havendo indisponibilidade de infraestrutura adequada no referido campus, 

os sorteios poderão ser realizados em outro campus do IFBA. 

 

4.3.4.5. Na impossibilidade de comparecimento aos sorteios, o candidato poderá se fazer 

representar através de procuração pública ou particular, sendo que neste último caso deverá ser anexada uma 

cópia autenticada do documento de identificação do candidato utilizado no ato da inscrição. 

 

4.3.4.6. O não comparecimento do candidato ou do seu procurador no dia, hora e local 

definidos para os sorteios, implicará na sua eliminação do certame. 

 

4.3.5. O candidato deverá comparecer ao campus, no qual concorrerá à vaga, para a realização da 

Prova de Desempenho Didático, munido do documento original de identificação utilizado no ato da inscrição. 

 

4.3.6. Havendo indisponibilidade de infraestrutura adequada no referido campus, a prova poderá 

ser realizada em outro campus do IFBA. 

 

4.3.7. O candidato deverá entregar à Banca Examinadora, quando da realização da Prova de 

Desempenho Didático, 03 (três) vias do seu Plano de Aula. 

 

http://www.ifba.edu.br/
http://www.ifba.edu.br/
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4.3.7.1. O IFBA disponibilizará aos candidatos apenas lousa e pincel atômico. Demais 

recursos didáticos e/ou tecnológicos ficarão a cargo do próprio candidato. 

 

4.3.7.2. O IFBA não se responsabiliza por possíveis falhas em equipamentos, de propriedade 

de candidato, utilizados para apresentação da aula pública.  

 

4.3.8. A nota da Prova de Desempenho Didático será a média aritmética das três notas atribuídas 

pelos membros da Banca Examinadora, numa escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), sendo automaticamente 

eliminado o candidato que obtiver média inferior a 6,00 (seis) pontos. 

 

4.4. Da Prova de Títulos 

 

4.4.1. Os títulos deverão ser apresentados à Banca Examinadora no dia do sorteio da ordem de 

apresentação da aula pública. 

 

4.4.2. Os títulos serão avaliados pelos membros da Banca Examinadora, com base no Barema 

constante do Anexo II deste edital, perfazendo um total de 10 (dez) pontos, sendo atribuída ao candidato uma 

nota que varia entre 0,00 (zero) a 10,00 (dez). 

 

4.4.2.1. A nota da Prova de Títulos será definida pela soma simples dos pontos obtidos em 

cada item do referido Barema. 
 

4.4.2.2. Nenhuma titulação ou experiência profissional poderá ser computada mais de uma 

vez. 

 

4.4.3. O candidato deverá apresentar os títulos originais e as respectivas cópias legíveis ou, se 

preferir, apresentar apenas as cópias devidamente autenticadas; 

 

4.4.3.1. Os títulos deverão estar devidamente numerados na sequência n°. da página/total de 

páginas, e organizados seguindo rigorosamente a ordem prevista no Barema, sendo indispensável constar uma 

capa com a identificação do candidato e os dados da vaga para a qual concorre, tais como: a lotação (campus), a 

área de conhecimento e o regime de trabalho. 

 

4.4.4. Não serão aceitos títulos entregues em desacordo com os subitens 4.3.4.3., 4.4.1., 4.4.3. e 

4.4.3.1., ou sem a devida autenticação. 

 

4.4.5. As cópias dos títulos entregues para avaliação não mais serão devolvidas ao candidato. 

 

4.4.6. O IFBA não se responsabiliza por documentos recebidos fora do prazo.  

 

4.4.7. Apenas participarão da Prova de Títulos os candidatos devidamente classificados na Prova 

de Desempenho Didático. 

 

5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

5.1. Todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas, preferencialmente, no respectivo 

campus de origem da vaga para a qual o candidato deseja concorrer. 

 

5.2. As datas e os locais definitivos para realização dos sorteios e das provas serão divulgados 

posteriormente, através do sítio www.ifba.edu.br. 
 

5.3. A relação de endereços dos campi do IFBA encontra-se disponível no Anexo IV deste edital. 

 

 

 

 

http://www.ifba.edu.br/
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6. DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. O resultado preliminar será apresentado em lista única, contendo todos os candidatos aprovados por 

ordem de classificação, nota da Prova de Desempenho Didático, nota da Prova de Títulos, nota final, lotação, 

área de conhecimento e respectivo regime de trabalho. 

 

6.2. A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas duas provas, 

considerando os respectivos pesos abaixo estabelecidos: 

 

a) Prova de Desempenho Didático  - Peso 7 (sete) 

b) Prova de Títulos - Peso 3 (três) 

 

6.3. A nota final do candidato será obtida utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

Nota Final = (Nota Prova Desempenho Didático x 7) + (Nota Prova Títulos x 3) 

              10 

 

6.4. A classificação do candidato dar-se-á por lotação, área de conhecimento, regime de trabalho, e em 

ordem decrescente de nota final, sendo o primeiro classificado aquele candidato que obtiver a maior nota final. 

 

6.5. Havendo empate, terá preferência, para efeito de classificação no certame, o candidato que 

sucessivamente e em ordem de prioridade: 

 

a) Obtiver maior número de pontos na Prova de Desempenho Didático; 

b) Possuir maior tempo de experiência de ensino; 

c) Possuir maior titulação acadêmica; 

d) For mais idoso. 

 

6.5.1. Havendo candidatos que se enquadrem na condição de idoso, nos termos da Lei nº. 10. 

741/03 e em caso de igualdade no total de pontos, o primeiro critério de desempate será a idade, dando-se 

preferência ao candidato de idade mais elevada. Os demais critérios seguirão a ordem estabelecida no subitem 

6.5. 

 

6.6. Após avaliação das provas, a Banca Examinadora emitirá parecer final e ata contendo registro das 

ocorrências verificadas, oportunidade em que apresentará a relação expressa dos candidatos, com as respectivas 

notas e classificações.  

 

6.7. O julgamento da Banca Examinadora é definitivo, salvo em caso de inobservância das regras 

estabelecidas neste edital e na legislação vigente. Nesta hipótese caberá recurso junto à Reitoria do IFBA. 

 

6.8. Será facultado ao candidato apresentar um único recurso, devidamente fundamentado, contra o 

resultado preliminar. 

 

6.8.1. O recurso fundamentado será dirigido à Reitora do IFBA, e enviado (via SEDEX), “aos 

cuidados do Departamento de Administração de Pessoal – DEAP”, para o endereço: Av. Araújo Pinho, nº. 39, 

DGP/DEAP, Canela – Salvador/BA. CEP: 40.110.150. 

  

6.8.2. O recurso deverá ser interposto num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da 

data de divulgação, no sítio institucional, do resultado preliminar.  

 

6.8.2.1. Só serão aceitos recursos recebidos com data de postagem compreendida no prazo 

estabelecido no subitem 6.8.2.   

 

6.8.2.2. Não serão aceitos recursos enviados via fac-símile ou correio eletrônico. 

 

6.9. A Reitoria, antes de proferir a sua decisão final poderá ouvir a Banca Examinadora. 
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6.9.1. Na hipótese de deferimento do recurso interposto, o IFBA procederá à retificação necessária e 

à posterior publicação do resultado final.  

 

6.10. A Reitoria do IFBA poderá, desde que devidamente fundamentada, anular o resultado final do 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

6.11. A mera classificação do candidato não lhe assegura o direito à contratação.  

 

6.12. O IFBA reserva-se ao direito de convocar os candidatos aprovados, seguindo rigorosamente a 

ordem de classificação, e de acordo com a sua necessidade e conveniência. 

 

7. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

7.1. A homologação do resultado final do certame será publicada no Diário Oficial da União, e sua 

divulgação será feita através do sítio www.ifba.edu.br.  

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1. O candidato aprovado será convocado, através do sítio institucional ou por meio de telefone, 

endereço eletrônico e/ou residencial informados na ficha de inscrição, para apresentar a documentação 

comprobatória de acordo com os requisitos estabelecidos no item 2.1., e conforme a necessidade da instituição. 

 

8.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a atualização dos seus dados cadastrais junto ao IFBA.  

 

8.2.1. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização 

de seus dados cadastrais. 

 

8.3. O candidato será contratado, temporariamente, para exercer a função pública no magistério do 

ensino básico, técnico e tecnológico.  

 

8.4. O contrato de trabalho inicial terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, 

sucessivamente, através da assinatura de termos aditivos, até um limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

8.4.1. A celebração do contrato temporário não gera vínculo empregatício com o Instituto Federal 

da Bahia. 

 

8.4.2. Não cabe ao contratado requerer vantagens típicas de carreiras de cargos públicos, tais como, 

retribuição por titulação, progressão por mérito, promoção, etc.  

 

9. DA VALIDADE 

 

9.1. O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 1 (um) ano, contado da data de 

publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual 

período, desde que seja conveniente para o IFBA. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. A inexatidão ou a falsidade documental, ainda que verificadas posteriormente à realização do 

Processo Seletivo Simplificado, implicará a eliminação sumária do candidato, sendo declarada nula, de pleno 

direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes. 

 

10.2. Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

 

a) Não cumprir todas as disposições contidas neste edital; 

b) Agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe responsável pelo Processo 

Seletivo Simplificado; 

http://www.ifba.edu.br/
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c) Deixar de comparecer a qualquer uma das etapas do referido Processo Seletivo Simplificado, 

exceto no caso previsto no subitem 4.3.4.5.; 

d) Usar de meios fraudulentos durante a realização das provas. 

 

10.3. Serão sumariamente indeferidos todos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido no subitem 

6.8.2. 

 

10.4. Constituem-se anexos deste edital: 

 

Anexo I - Quadro Demonstrativo de Vagas; 

Anexo II – Barema; 

Anexo III – Relação de Pontos para a Prova de Desempenho Didático; 

Anexo IV – Relação de Endereços dos campi do IFBA. 

 

10.5. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação, classificação ou 

notas obtidas, valendo para esse fim o resultado final homologado e publicado no Diário Oficial da União. 

 

10.6. O acompanhamento das publicações de editais, avisos e comunicados relacionados ao Processo 

Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

10.7. O candidato convocado, que se recusar a assinar o contrato, será definitivamente eliminado do 

certame. 

 

10.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do IFBA, ouvida a Procuradoria Jurídica da 

instituição, se necessário. 

 

 

Salvador, 06 de maio de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

AURINA OLIVEIRA SANTANA 

Reitora 
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ANEXO I 
  

 QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS 

 

LOTAÇÃO 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
REGIME VAGAS FORMAÇÃO ACADÊMICA 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL 

B
A

R
R

E
IR

A
S

  

Educação Física 40 horas 1 
Licenciatura ou Bacharelado em Educação Física, 

com registro no Conselho de Classe competente.  

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Geografia 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em Geografia 

Enfermagem 40 horas 2 Graduação em Enfermagem 

Sociologia 40 horas 1 
Licenciatura ou Bacharelado em Ciências Sociais 

ou Sociologia.  

História 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em História 

Informática 40 horas 2 

Licenciatura ou Bacharelado em Informática ou 

Ciência da Computação ou em Sistemas de 

Informação ou em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas ou em Processamento de Dados, Curso 

Superior em Tecnologia em Processamento de 

Dados ou em Análise e Desenvolvimento 

Sistemas, Graduação em Administração com 

habilitação em Análise de Sistemas.  

Matemática 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em Matemática 

Engenharia Elétrica 40 horas 1 Graduação em Engenharia Elétrica  

Arquitetura 40 horas 2 
Graduação em Arquitetura ou em Desenho ou em 

Engenharia Civil. 

Engenharia Mecânica 40 horas 1 Graduação em Engenharia Mecânica  

Física 40 horas 2 Licenciatura ou Bacharelado em Física 

Engenharia Civil 40 horas 1 Graduação em Engenharia Civil 

Engenharia de Alimentos 40 horas 2 
Graduação em Engenharia de Alimentos ou em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

B
R

U
M

A
D

O
 Segurança do Trabalho 40 horas 1 

Graduação em Engenharia, com Especialização 

(latu sensu) em Engenharia de Segurança do 

Trabalho 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Desenho 40 horas 1 

Licenciatura Plena em Desenho ou Licenciatura 

Plena em Desenho e Plástica ou Bacharelado em 

Arquitetura ou Bacharelado em Engenharia Civil. 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

C
A

M
A

Ç
A

R
I 

Ciência da Computação 40 horas 1 

Licenciatura ou Bacharelado em Ciência da 

Computação ou em Análise de Sistemas ou em 

Processamento de Dados ou em Sistemas de 

Informação, Engenharia da Computação ou 

Engenharia de Redes ou Engenharia de Software, 

Curso Superior em Tecnologia em Informática ou 

em  Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou 

em Processamento de Dados. 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Engenharia Elétrica 40 horas 1 
Licenciatura em Eletricidade ou Licenciatura em 

Eletrônica ou Graduação em Engenharia Elétrica 

História 20 horas 1 Licenciatura em História R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Química 20 horas 1 Licenciatura em Química 

E
U

N
Á

P
O

L
IS

 

Filosofia 40 horas 1 Licenciatura em Filosofia R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Química 40 horas 2 Licenciatura ou Bacharelado em Química 

Enfermagem 40 horas 2 Graduação em Enfermagem 

Educação Matemática 40 horas 1 

Licenciatura ou Bacharelado em Matemática, com 

Especialização (latu sensu) em Educação ou 

Educação Matemática 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Construção Civil 40 horas 2 Graduação em Engenharia Civil 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Educação Matemática 20 horas 1 

Licenciatura ou Bacharelado em Matemática, com 

Especialização (latu sensu) em Educação ou 

Educação Matemática 

R$ 2.066,93 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 
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Língua Portuguesa 40 horas 1 Graduação em Letras R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Informática 40 horas 1 

Graduação em Ciências da Computação ou em 

Sistemas de Informação ou em Processamento de 

Dados, Engenharia da Computação. 
F

E
IR

A
 D

E
 S

A
N

T
A

N
A

 

Mecânica 20 horas 1 

Graduação em Engenharia Mecânica ou 

Licenciatura em Mecânica ou Curso Superior em 

Tecnologia em Mecânica 

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

História 40 horas 1 Licenciatura em História R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Eletrotécnica 40 horas 1 

Graduação em Engenharia Elétrica ou 

Licenciatura em Eletricidade ou Curso Superior 

em Tecnologia em Eletricidade 

Biologia 20 horas 1 Licenciatura em Biologia 

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Desenho Arquitetônico 40 horas 1 
Graduação em Arquitetura ou em Engenharia 

Civil. 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 
Língua Portuguesa 40 horas 1 Licenciatura em Língua Portuguesa 

IL
H

É
U

S 

Língua Portuguesa 40 horas 1 Licenciatura em Língua Portuguesa 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Informática 40 horas 1 

Licenciatura ou Bacharelado em Ciência da 

Computação ou em Análise de Sistemas ou em 

Sistemas de Informação ou em Processamento de 

Dados, Engenharia da Computação ou 

Engenharia de Redes ou Engenharia de Software, 

Curso Superior em Tecnologia em Informática ou 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou 

em Processamento de Dados. 

Organização, Normas e 

Qualidade/Segurança do 

Trabalho 

40 horas 1 
Engenharia da Produção, com Especialização 

(latu sensu) em Segurança do Trabalho. 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Tecnologia da Construção, 

Mecânica dos Solos e 

Fundações 

40 horas 1 Graduado em Engenharia Civil 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) Topografia e Desenho 40 horas 1 Graduação em Engenharia Civil ou Agrimensura 

IR
E

C
Ê

 

Mecânica 20 horas 1 

Engenharia Mecânica ou Engenharia Industrial 

Mecânica ou, Curso Superior em Tecnologia em 

Mecânica ou em Fabricação Mecânica ou 

Engenharia de Materiais ou Licenciatura em 

Mecânica 
R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Elétrica 20 horas 1 

Graduação em Engenharia Elétrica ou Graduação 

em Engenharia Industrial Elétrica ou Curso 

Superior em Tecnologia de Manutenção Elétrica 

ou Licenciatura em Eletricidade ou Curso 

Superior em Tecnologia em Automação Industrial 

ou Engenharia Eletrônica 

JA
C

O
B

IN
A

 

Língua Portuguesa 40 horas 1 Graduação em Letras 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Segurança do Trabalho 40 horas 1 

Curso Superior em Tecnologia em Segurança do 

Trabalho, ou Graduação em Engenharia com 

Especialização latu sensu em Segurança do 

Trabalho. 

Informática 40 horas 1 
Graduação em Ciência da Computação ou em 

Sistemas da Informação 

Geologia 40 horas 1 Graduação em Geologia 

Física 40 horas 1 Graduação em Física 

Sanitária e Ambiental 40 horas 1 

Graduação em Engenharia Sanitária ou em 

Engenharia Ambiental ou em Engenharia 

Sanitária e Ambiental, ou Curso Superior em 

Tecnologia em Meio Ambiente 

Engenharia Civil 40 horas 1 Graduação em Engenharia Civil 

JE
Q

U
IÉ

 Língua Portuguesa 40 horas 1 Licenciatura Plena em Letras Vernáculas R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Matemática 40 horas 1 
Licenciatura Plena ou Bacharelado em 

Matemática.  
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Segurança, Meio Ambiente 

e Saúde 
20 horas 1 

Graduação em Engenharia ou Graduação em 

Arquitetura ou Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo. Todos com Especialização latu sensu 

em Engenharia de Segurança do Trabalho ou 

Segurança de Trabalho ou Meio Ambiente. 

R$ 2.066,93 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 
P

A
U

L
O

 A
F

O
N

SO
 

Segurança do Trabalho 40 horas 1 
Graduação em Engenharia, com Especialização 

latu sensu em Segurança do Trabalho 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Química 40 horas 1 Licenciatura Plena em Química 
R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Engenharia Elétrica: 

Eletrotécnica 
40 horas 1 

Graduação em Engenharia Elétrica ou em 

Engenharia Industrial Elétrica, Curso Superior em 

Tecnologia em Manutenção Elétrica, ou 

Licenciatura em Eletricidade 

Biologia 20 horas 1 
Licenciatura Plena em Biologia ou Ciências ou 

Bacharelado em Biologia R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Engenharia Elétrica: 

Eletrotécnica 
20 horas 1 

Graduação em Engenharia Elétrica, Graduação 

Industrial Elétrica, Curso Superior de Tecnologia 

em Manutenção Elétrica ou Licenciatura em 

Eletricidade 

Engenharia Química: 

Biocombustíveis 
40 horas 1 Graduação em Engenharia Química 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Sociologia 20 horas 1 
Licenciatura ou Bacharelado em Ciências Sociais 

ou Sociologia.  

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

P
O

R
T

O
 S

E
G

U
R

O
 

Educação Física 40 horas 1 
Licenciatura ou Bacharelado em Educação Física, 

com registro no Conselho de Classe competente.  

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Informática 40 horas 1 

Graduação em Informática ou em Ciência da 

Computação ou em Análise de Sistemas ou em 

Processamento de Dados ou em Engenharia da 

Computação ou em Engenharia de Redes ou em 

Engenharia de Software, Curso Superior em 

Tecnologia em Informação ou em Processamento 

de Dados ou em Informática ou em Sistemas de 

Informação ou em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Licenciatura em Computação. 

Matemática 40 horas 1 
Licenciatura Plena ou Bacharelado em 

Matemática. 

Pedagogia 40 horas 1 
Graduação em Pedagogia, com Especialização 

latu sensu na área de Educação 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Segurança, Meio Ambiente 

e Saúde 
40 horas 1 

Graduação em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, ou Graduação em Engenharia com 

Especialização latu sensu em Segurança do 

Trabalho. 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

S
A

L
V

A
D

O
R

 

Sociologia 40 horas 1 
Licenciatura em Ciências Sociais ou Sociologia, 

com Especialização latu sensu em Sociologia. 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Filosofia 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em Filosofia. 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Língua Portuguesa 40 horas 1 

Graduação em Letras Vernáculas ou Letras, com 

Especialização latu sensu em Língua Portuguesa 

ou Estudos Linguísticos ou Estudos Literários. 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Desenho 40 horas 2 
Licenciatura em Desenho ou Licenciatura em 

Desenho e Artes Plásticas 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 
Matemática 40 horas 2 Licenciatura em Matemática 

História 40 horas 1 
Licenciatura em História, com Especialização latu 

sensu em História 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 
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Eletrotécnica 40 horas 1 

Graduação em Engenharia Elétrica ou em 

Engenharia Industrial Elétrica ou Licenciatura em 

Eletricidade 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Geografia 40 horas 1 
Licenciatura em Geografia, com Especialização 

latu sensu em Geografia 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Biologia 40 horas 1 Licenciatura em Ciências Biológicas R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Construção 

Civil/Topografia 
40 horas 1 Graduação em Engenharia Civil 

Física 40 horas 1 Licenciatura em Física 

Educação 40 horas 1 
Licenciatura em Pedagogia, com Especialização 

latu sensu em Educação 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Eletrotécnica: Manutenção 

Elétrica Industrial 
20 horas 1 

Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia 

Industrial Elétrica ou Licenciatura em 

Eletricidade ou Curso Superior em Tecnologia em 

Manutenção Elétrica 

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Gestão e Tecnologia 40 horas 1 Graduação em Administração R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Química Geral 40 horas 2 Graduação em Química 

Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS 
20 horas 1 

Graduação em Letras, com experiência mínima de 

6 (seis) meses no ensino da língua portuguesa 

como segunda língua para surdos, comprovada 

mediante apresentação de documentos expedidos 

por pessoa jurídica, devendo constar 

expressamente a função de Professor. O 

candidato deverá possuir proficiência no uso e no 

ensino da LIBRAS, comprovada por meio da 

apresentação de certificação do exame 

PROLIBRAS/MEC. 

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

S
A

N
T

O
 A

M
A

R
O

 

Ciência da Computação 40 horas 2 

Licenciatura em Informática ou Licenciatura da 

Computação ou Bacharelado em Ciência da 

Computação ou Graduação em Engenharia da 

Computação ou Bacharelado em Sistemas da 

Informação ou Graduação em Análise de 

Sistemas ou Curso Superior em Tecnologia em 

Sistemas da Informação ou Curso Superior em 

Redes de Computadores ou Curso Superior em 

Tecnologia em Informática 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Pedagogia 40 horas 1 
Licenciatura ou Bacharelado em Pedagogia, com 

Especialização latu sensu na área de Educação. 

R$ 2.968,02 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Artes 20 horas 1 
Licenciatura Plena em Teatro ou Licenciatura 

Plena em Música 

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 
Educação Física 20 horas 1 

Licenciatura Plena em Educação Física, com 

registro no Conselho de Classe competente.  

Eletroeletrônica 40 horas 1 

Licenciatura em Elétrica, Graduação em 

Engenharia Elétrica ou em Engenharia Eletrônica 

ou Curso Superior em Tecnologia em Elétrica. 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Espanhol 20 horas 1 

Licenciatura Plena em Línguas Estrangeiras - 

Espanhol, ou Licenciatura em Letras Vernáculas 

com Espanhol 

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Legislação / Organização, 

Normas e Qualidade / 

Empreendedorismo 

40 horas 1 
Bacharelado em Administração ou Bacharelado 

em Economia ou Bacharelado em Direito 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

S
E

A
B

R
A

 

Engenharia Ambiental 40 horas 1 

Graduação em Engenharia Ambiental ou em 

Engenharia Sanitária ou em Engenharia Sanitária 

e Ambiental 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Engenharia Civil 20 horas 1 
Graduação em Engenharia Civil ou Engenharia 

Sanitária ou Engenharia Ambiental ou 

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 
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Engenharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia 

Florestal 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Inglês 20 horas 1 Licenciatura em Letras com Inglês 

Química 20 horas 1 Graduação em Química  

Biologia 20 horas 1 Graduação em Biologia 

S
IM

Õ
E

S
 F

IL
H

O
 

Língua Portuguesa 40 horas 1 Graduação em Letras  R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Matemática 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em Matemática 

Mecânica 20 horas 1 
Graduação em Engenharia Mecânica ou Curso 

Superior em Tecnologia em Mecânica 

R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Física 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em Física 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Eletromecânica 20 horas 2 
Graduação em Engenharia Elétrica ou Curso 

Superior em Tecnologia em Elétrica R$ 1.914,58 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 186,50 (Auxílio 

Alimentação) 

Metalurgia 20 horas 1 
Graduação em Engenharia Metalúrgica ou Curso 

Superior em Tecnologia em Metalurgia. 

Petróleo e Gás 20 horas 2 
Graduação em Engenharia Química ou Curso 

Superior em Tecnologia em Petróleo e Gás 

V
A

L
E

N
Ç

A
 

Geografia 40 horas 1 Licenciatura em Geografia  

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Matemática 40 horas 1 
Licenciatura ou Bacharelado em Matemática com 

Especialização latu sensu em Matemática. 

Química 40 horas 1 Graduação em Química. 

Física 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em Física  

Recursos Pesqueiros 40 horas 1 
Graduação em Engenharia de Pesca ou 

Engenharia de Aqüicultura. 

Turismo 40 horas 1 Bacharelado em Turismo. 

V
IT

Ó
R

IA
 D

A
 C

O
N

Q
U

IS
T

A
 

Administração 40 horas 1 Graduação em Administração 

R$ 2.714,89 

(Vencimento Básico) 

+ R$ 373,00 (Auxílio 

Alimentação) 

Educação Física 40 horas 1 
Licenciatura ou Bacharelado em Educação Física, 

com registro no Conselho de Classe competente.  

Informática 40 horas 1 

Bacharelado em Ciência da Computação ou em 

Sistemas de Informação ou em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas ou em 

Processamento de Dados, Curso Superior em 

Tecnologia em Processamento de Dados ou em 

Análise e Desenvolvimento Sistemas de 

Informação.  

Matemática 40 horas 1 
Licenciatura Plena ou Bacharelado em 

Matemática. 

Artes 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em Música 

História 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em História 

Desenho Técnico 40 horas 1 

Licenciatura Plena em Desenho ou Licenciatura 

Plena em Desenho e Plástica ou Bacharelado em 

Arquitetura ou Graduação em Engenharia Civil. 

Filosofia 40 horas 1 Licenciatura ou Bacharelado em Filosofia 

Eletrônica 40 horas 2 

Licenciatura Plena em Eletricidade ou Eletrônica, 

Graduação em Engenharia Elétrica, Graduação 

em Engenharia Eletrônica, Graduação em 

Engenharia de Telecomunicações, Graduação em 

Engenharia da Computação ou Graduação em 

Engenharia Industrial Elétrica. 

Eletrotécnica 40 horas 2 

Licenciatura Plena em Eletricidade ou Graduação 

em Engenharia Elétrica ou em Engenharia 

Industrial Elétrica. 

Mecânica 40 horas 1 

Licenciatura Plena em Mecânica, Graduação em 

Engenharia Mecânica ou Curso Superior em 

Tecnologia em Manutenção Mecânica 

Economia 40 horas 1 
Graduação em Economia ou em Ciências 

Contábeis 

Geomática 40 horas 1 Graduação em Engenharia Ambiental  

Engenharia Civil: 

Construção Civil e 

Estruturas 

40 horas 1 Graduação em Engenharia Civil. 
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ANEXO II 
 

BAREMA 

 

ITENS 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1. TITULAÇÃO ACADÊMICA (MÁXIMO DE 6,0 PONTOS) 

Doutorado (máximo 1 título) 2,00 2,00 

Mestrado (máximo 1 título) 1,50 1,50 

Especialização lato sensu com carga horária mínima de 360 horas (máximo 2 títulos) 1,00 2,00 

Licenciatura Plena (máximo 1 título) 0,50 0,50 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (MÁXIMO DE 4,0 PONTOS) 

2.1. ATIVIDADE DOCENTE 

Por cada ano completo em Instituição Federal de Ensino (máximo 10 anos completos) 0,20 2,00 

Por cada ano completo em demais instituições de ensino (máximo 10 anos completos) 0,10 1,00 

2.2. OUTRAS ATIVIDADES  

* Aprovação em concurso público federal para cargo de professor efetivo (máximo de 05 aprovações) 0,20 1,00 

 

* A comprovação de aprovação em concurso público federal para cargo de professor efetivo deverá ser feita através da apresentação de 

cópia da publicação, no Diário Oficial da União, da homologação do resultado final.  
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 

 

BARREIRAS 

Área de conhecimento: Educação Física 

1 Competências Sociais em Educação Física: Pressupostos Teóricos e Procedimentos Metodológicos 

2 Metodologia do Ensino da Educação Física 

3 Conhecimento e especificidade da Educação Física 

4 Esporte e Realidade Educacional: Reflexões didáticas 

5 Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física: Critérios de Conteúdos, Objetivos e Avaliação 

6 Metodologia do ensino das atividades físico desportiva para portadores de necessidades especiais 

7 Reflexões pedagógicas sobre a relação Educação, Esporte e a aula de Educação Física 

8 O conteúdo Esportivo na Educação Física Escolar 

9 Educação Física Escolar: História e Atualidade 

10 Pedagogia do Esporte: Perspectivas metodológicas 

  

Área de conhecimento: Geografia 

1 Mudanças climáticas e seus impactos sobre o espaço geográfico 

2 Geografia urbana: crise, segregação e desigualdades sócias espaciais. 

3 O espaço geográfico da Bahia: organização, regionalização, desigualdades e perspectivas de desenvolvimento; 

4 Industrialização brasileira recente: a desconcentração e descentralização espacial 

5 Desenvolvimento desigual e seus reflexos na regionalização do espaço mundial 

6 O desenvolvimento do turismo e a contribuição do conhecimento geográfico 

7 
A geografia agrária e as transformações no espaço rural brasileiro: modernização agrícola, agroindústrias e movimentos sociais no 

campo 

8 Evolução do pensamento geográfico e seus reflexos no ensino da Geografia 

9 O comércio e serviços como fator de transformação do espaço urbano 

10 A revolução tecnológica e as transformações no mundo do trabalho 

    

Área de conhecimento: Enfermagem 

1 Sistema Único de Saúde 

2 Estratégia Saúde Família 

3 Vigilância em Saúde 

4 Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar 

5 Reprocessamento de Materiais: vantagens e desvantagens 

6 Programa Nacional de Imunização 

7 Assistência de enfermagem hospitalar à Saúde da Criança 

8 Assistência de enfermagem nas  Intercorrências na Sala de Parto; 

9 Prevenção de Eventos Adversos Relacionados à Terapia Venosa 

10 Procedimentos e Cuidados de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. 

    

Área de conhecimento: Sociologia 

1 Multiculturalismo, diferença e reconhecimento; 

2 Gênero, sexualidade e raça na reflexão sociológica; 

3 Diferença, desigualdade e cidadania; 

4 Poder, conflitos sociais e práticas insurgentes; 

5 Globalização, trabalho e desigualdades sociais; 

6 Trabalho, ação coletiva e identidades sociais; 

7 Tempo, espaço e transformações sociais; 

8 Pensamento sociológico no Brasil; 

9 Mudança social em Marx, Durkheim e Weber; 

10 Teoria social contemporânea. 
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Área de conhecimento: História 

1 A ciência da história: Métodos, fontes e abordagens e as tendências da historiografia brasileira 

2 História e historiografia do feudalismo europeu 

3 A crise do sistema feudal ocidental e a expansão comercial europeia 

4 História e historiografia do Brasil colonial 

5 O capitalismo e seu processo histórico, a ordem social burguesa e a formação do proletariado 

6 O Estado Imperial no Brasil, a questão da mão de obra escrava e sua superação 

7 O Estado oligárquico brasileiro e os movimentos sociais urbanos e rurais anteriores a 1930 

8 As elites regionais baianas e a produção agroexportadora 

9 O Brasil e sua inserção na ordem capitalista: economia, poder político, sociedade e representações 

10 Revoluções e regimes militares na América Latina no século XX 

    

Área de conhecimento: Informática  

1 Engenharia de Software: Qualidade em desenvolvimento 

2 Arquitetura de computadores 

3 Lógica de Programação 

4 Administração de Servidores 

5 Análise de Sistemas orientada a objetos 

6 Banco de Dados 

7 Conceitos e desenvolvimentos de Sistemas Operacionais 

8 Redes de Computadores: topologias, meios de transmissão, equipamentos de comunicação, gestão de redes de computadores. 

9 Programação orientada a objetos 

10 Sistema de Informação: desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de informações gerenciais 

    

Área de conhecimento: Matemática 

1 Trigonometria. 

2 Funções. 

3 Números Complexos. 

4 Matrizes e Determinantes. 

5 Geometria dos sólidos. 

6 Probabilidade. 

7 Limites, Derivadas e Aplicações. 

8 Polinômios. 

9 Estatística básica. 

10 Integrais e aplicações. 

    

Área de conhecimento: Engenharia Elétrica 

1 Semicondutores, Diodo e Transistor; 

2 Circuitos Integrados: fabricação e características; 

3 Portas Lógicas; 

4 Conversores AD e DA; 

5 Tiristores: SCR, TRIAC, GTO, LASCR; 

6 Circuito Inversor com Controle PWM; 

7 Análise de Circuitos Elétricos CC e CA; 

8 Medidas Elétricas: princípios e métodos; 

9 Qualidade de Energia e Eficiência Energética; 

10 Redes e Distribuição de Energia Elétrica. 

    

Área de conhecimento: Arquitetura 

1 Teoria do desenho projetivo utilizado pelo desenho técnico: projeções ortogonais. Suas aplicações e normalização correspondente. 

2 A representação gráfica de projetos arquitetônicos: normas e convenções. 

3 Normas Técnicas da ABNT relacionadas ao desenho técnico. 

4 
O uso do AutoCAD como ferramenta auxiliar do projeto e da representação gráfica arquitetônica: trabalhando com comandos de 

desenho e de edição. 
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5 
As fases do projeto arquitetônico: estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. Definições e metodologias na busca de um 

resultado projetual satisfatório. 

6 O uso das escalas e a sua relação com o desenho arquitetônico. 

7 Desenho arquitetônico: desenvolvimento de plantas baixas arquitetônicas e complementares. 

8 Cotagem: elementos, símbolos e regras gerais. 

9 Procedimentos gráficos para a representação em perspectiva. 

10 
O papel dos arquitetos e suas responsabilidades ante a necessidade de inclusão dos portadores de necessidades especiais: projetando 

dentro das normas. 

    

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica  

1 Desenho Técnico Mecânico 

2 Automação Industrial 

3 Máquinas e equipamentos de processo 

4 Hidráulica e Pneumática 

5 Máquinas Agrícolas 

6 Funções preparatórias “G”, para programação em equipamento CNC 

7 Processos de fabricação 

8 Materiais de construção mecânica/tratamentos térmicos e termoquímicos 

9 Manutenção mecânica 

10 Produção Mecânica 

    

Área de conhecimento: Física 

1 Leis de Newton e suas Aplicações 

2 Leis de Conservação e Simetrias na Mecânica Clássica 

3 Equações de Maxwell e Ondas Eletromagnéticas 

4 Movimento Oscilatório e suas Aplicações 

5 As leis da termodinâmica 

6 Óptica Geométrica 

7 A Teoria da Relatividade Restrita 

8 Postulados da Mecânica Quântica 

9 O Papel da Experimentação no Ensino de Física 

10 Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ambiente (CTSA) e o Ensino de Física 

    

Área de conhecimento: Engenharia Civil 

1 Argamassas e concretos: Materiais, dosagem e propriedades 

2 Sistemas de tratamento de esgotos: Primário, secundário e terciário. Dimensionamento de lagoas de estabilização 

3 
Equilíbrio dos corpos rígidos. Tipos de estruturas, carregamentos e apoios. Cálculo das reações. Diagramas de momento fletor e esforço 

cortante 

4 Orçamento e cronograma de obras 

5 Vigas de concreto armado: Dimensionamento de armadura longitudinal em seções retangulares submetidas à flexão simples 

6 Redes de abastecimento de água: Classificação, vazão e dimensionamento 

7 Cimento Portland: Tipos e classificação. Compostos principais. Hidratação 

8 
Diagramas tensão x deformação: Lei de Hooke. Materiais dúcteis e frágeis. Cálculo do módulo de elasticidade e tenacidade dos 

materiais 

9 Lajes maciças de concreto aramado. Classificação e vinculações. Aspectos normativos. Dimensionamento 

10 Técnicas de planejamento e controle de empreendimentos da construção civil 

    

Área de conhecimento: Engenharia de Alimentos 

1 Métodos de Conservação de Alimentos. 

2 Tecnologia dos Produtos Cárneos. 

3 Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 

4 Tecnologia do Leite e Derivados 

5 Programas de Qualidade da Indústria de Alimentos 

6 Higiene, Limpeza e Sanitização na Indústria de Alimentos 

7 Operações Unitárias na Indústria de Alimentos. 

8 Alterações químicas e microbiológicas em Alimentos. 
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9 Tecnologia de Bebidas. 

10 Embalagens Utilizadas na Indústria de Alimentos. 

    

BRUMADO 

Área de conhecimento: Segurança do Trabalho  

1 Garantia e controle da qualidade 

2 Primeiros socorros  

3 Legislação previdenciária 

4 EPI/EPC 

5 Riscos ambientais /mapas de riscos 

6 Ergonomia 

7 Acidentes de trabalho: causas, prevenção e consequências 

8 Prevenção  e combate a Incêndio 

9 Insalubridade e periculosidade 

10 Epidemiologia da morbidade do trabalho 

    

Área de conhecimento: Desenho  

1 Polígonos regulares e irregulares  

2 Tangência e concordância 

3 Sólidos geométricos 

4 Planificação de poliedros regulares e irregulares 

5 Axonometria ortogonal e oblíqua 

6 
Noções de geometria descritiva: estudo do ponto e estudo da reta, a partir  de um poliedro apoiado nos planos de nível, frontal e de 

perfil, representados no espaço e em épura 

7 Vista ortográficas principais; cortes 

8 Desenho técnico: formato de papel; linhas convencionais; escalas; cotas 

9 A geometria plana (euclidiana ) e a geometria descritiva (projetiva) aplicados ao desenho técnico 

10 Desenho assistido por computador -CAD ( Construção Civil, Elétrica e Mecânica) 

    

CAMAÇARI 

Área de conhecimento: Ciência da Computação 

1 Lógica de Programação e Algoritmos. 

2 Microinformática. 

3 Banco de Dados. 

4 Sistemas Operacionais. 

5 Redes de Computadores. 

6 Arquitetura de Computadores. 

7 Linguagem de Programação C. 

8 Programação Orientada a Objetos: Java. 

9 Engenharia de Software. 

10 Planilha Eletrônica: Formatação, Fórmulas, Macros e Gráficos. 

    

Área de conhecimento: Engenharia Elétrica 

1 Análise de circuitos elétricos de corrente contínua e de corrente alternada monofásicos e trifásicos simétricos e assimétricos. 

2 Magnetismo, eletromagnetismo, circuitos magnéticos e indução eletromagnética. 

3 
Sistemas elétricos de potência: geração, transmissão, distribuição e utilização de energia, cálculos de faltas assimétricas, proteção de 

máquinas e linhas de transmissão. 

4 Máquinas elétricas: transformadores, máquinas síncronas, máquinas assíncronas e máquinas em comutador. 

5 Eficiência energética e fontes alternativas de geração de energia. 

6 Qualidade de energia, indicadores, distorção harmônica, problemas e soluções. 

7 Instalações elétricas de baixa, média e alta tensão: projetos, normas técnicas, tecnologias dos materiais e segurança. 

8 

Medidas e ensaios elétricos: confiabilidade metrológica, medidas de precisão de resistência elétrica, medidas diretas e indiretas de 

potência e energia elétrica, medidas de resistência de aterramento e resistividade do solo e ensaios de cabos, máquinas e aparelhos 

elétricos. 

9 Manutenção elétrica: manutenção preditiva, planejamento e execução de manutenção. 
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10 Automação elétrica industrial: controladores lógicos programáveis, partida e controle velocidade de motores CC e CA. 

    

Área de conhecimento: História 

1 O saber histórico: definições, abordagens, fontes e métodos. 

2 A crise do sistema feudal europeu. 

3 Comércio, colonialismo e escravidão na forma do sistema capitalista. 

4 História da África e da Diáspora africana na época do tráfico transatlântico de escravos. 

5 Ascensão do liberalismo e revoluções burguesas na Europa. 

6 O continente africano e o imperialismo europeu da segunda metade do século XIX. 

7 Abolição, trabalho e movimentos sociais no Brasil em fins do século XIX e inicio do XX. 

8 Estado, economia, política e trabalhadores no Brasil Democrático (1945-1964). 

9 Política, economia e industrialização na Bahia do século XX. 

10 Repressão e resistência no Brasil ditatorial (1964-1985). 

    

Área de conhecimento: Química  

1 Tabela Periódica. 

2 Teorias ácido-base. 

3 Gases. 

4 Ligações Químicas. 

5 Equilíbrio Químico. 

6 Soluções. 

7 Eletroquímica. 

8 Termoquímica. 

9 Cinética Química. 

10 Funções Orgânicas. 

    

EUNÁPOLIS 

Área de conhecimento: Informática 

1 Algoritmos. 

2 Modelos de programação. 

3 Conceitos básicos de protocolos 

4 Noções de programação orientada a objetos 

5 Introdução a Engenharia de Software: análise de requisitos, técnicas para projetos, implementação, validação. 

6 Fundamentos de estruturas de dados. 

7 
Arquitetura de computadores: elementos (unidade central de processamento, 

memória, ULA). 

8 Arquitetura e organização de um microprocessador. 

9 Algoritmos. 

10 Modelos de programação 

    

Área de conhecimento: Língua Portuguesa 

1 Língua escrita e língua falada: a influência da oralidade na língua escrita e vice versa. 

2 Mecanismos semânticos e sintáticos - discursivos como recursos para 

3 A morfossintaxe dos nomes e determinantes 

4 Processos de coordenação e subordinação 

5 A variação linguística e a língua padrão 

6 As funções da linguagem na leitura e produção de textos 

7 Os processos de composição de texto: descrição, narração e dissertação 

8 O texto: coesão e coerência 

9 Romantismo: prosa e verso 

10 Modernismo: prosa e verso 

    

Área de conhecimento: Filosofia 

1 Parmênides e Heráclito e a questão do tempo 
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2 O homem, seu conhecimento e sua prática no pensamento de Aristóteles 

3 Os fundamentos da lógica e sua contextualização no pensamento ocidental 

4 A importância da Filosofia Árabe para o pensamento medieval 

5 A Ética no pensamento moderno 

6 A importância do Empirismo inglês para a teoria do conhecimento moderno 

7 Vontade de poder e instauração de valores em Nietzsche 

8 A análise heideggeriana da técnica e o desvela mento da verdade 

9 A fenomenologia,  suas noções fundamentais e seus principais teóricos 

10 A estética da modernidade e seus limites: análise da indústria cultural por Adorno e Horkheimer 

    

Área de conhecimento: Química 

1 Classificação Periódica dos Elementos 

2 Teorias Ácido-base 

3 Ligações Químicas 

4 Soluções 

5 Eletroquímica 

6 Termoquímica 

7 Cinética Química 

8 Equilíbrio ácido-base 

9 Estrutura e Reatividade de Compostos Orgânicos 

10 Substituição Eletrofílica Aromática 

    

Área de conhecimento: Enfermagem  

1 Assistência de Enfermagem ao paciente clínico com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva 

2 Cuidados de Enfermagem na administração de medicação parenteral 

3 Assistência de Enfermagem ao paciente crítico com Acidente Vascular Encefálico 

4 Assistência de Enfermagem ao paciente no pós-operatório imediato e mediato 

5 Assistência ao paciente em situação de Parada Cardiorrespiratória 

6 Atenção integral ao paciente portador de Diabetes Mellitus 

7 Assistência à mulher em sala de parto e cuidados imediatos ao recém-nascido 

8 Assistência à criança internada por complicações respiratórias 

9 Vigilância Epidemiológica no nível hospitalar 

10 Assistência ao paciente em uso de sonda vesical e sonda nasogástrica 

    

Área de conhecimento: Educação Matemática 

1 Trigonometria 

2 Funções: Abordagem histórica, conceitos e aplicações 

3 Sistemas Lineares e Matrizes 

4 Geometria Analítica: Estudo da reta ou circunferência 

5 Educação Matemática enquanto campo científico: linhas de pesquisa e desenvolvimento para os estudos 

6 Tendência metodológica e recursos didáticos em educação matemática: propostas e perspectivas 

7 História da Matemática na formação e na prática profissional do professor de matemática 

8 Tecnologias da informação e comunicação no ensino e na aprendizagem de matemática 

9 O estágio curricular supervisionado na formação do professor de matemática: fundamentos teóricos e metodológicos 

10 A pesquisa na formação do professor de matemática: tendências e perspectivas. 

    

Área de conhecimento: Construção Civil 

1 Aglomerantes, agregados, argamassa e concreto 

2 Ensaios de caracterização e classificação dos solos 

3 Diagramas de momento fletor e esforço cortante 

4 Tipos de fundações e suas aplicações 

5 Execução de paredes e coberturas 

6 Estruturas de concreto – dimensionamento e execução 

7 Orçamento, planejamento e gerenciamento de obras 
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8 Desenvolvimento de projetos de instalações hidrossanitarias 

9 Desenvolvimento de projetos de instalações elétricas 

10 Métodos de levantamentos planialtimétricos, equipamentos e acessórios. 

    

FEIRA DE SANTANA 

Área de conhecimento: Mecânica 

1 Equipamentos Industriais (rotativos e estáticos): Operação, Manutenção, Especificação e Testes 

2 Soldagem (tecnologia de soldagem; eletrodo revestido, mig-mag, tig, oxi-acetileno; aspectos práticos e aplicações) 

3 Refrigeração (teoria geral, aspectos práticos e aplicações) 

4 Corrosão (teoria geral, aspectos práticos e implicações) 

5 Materiais metálicos e não metálicos (teoria geral, aplicações e especificações) 

6 Elementos de máquinas 

7 Inspeção de equipamentos – visual, dimensional, líquido penetrante, partícula magnética (teoria e prática) raio x, ultra som 

8 Processos de fabricação; Usinagem convencional e CNC, Fundição, Sinterização 

9 Mecânica Técnica; Resistência dos Materiais e Projetos 

10 Metalografia; Macrografia, Micrografia, Tratamentos Térmicos dos aços 

    

Área de conhecimento: História 

1 O saber histórico: definições, abordagens, fontes e métodos. 

2 Sociedade e Economia na Historiografia do Brasil Colonial. 

3 História da África e da diáspora africana na época do tráfico transatlântico de escravos. 

4 Crise do sistema feudal e a formação dos Estados Absolutistas na Europa Ocidental: história e historiografia. 

5 Comércio, colonização e expropriação na formação do sistema capitalista. 

6 Liberalismo, escravidão e poder senhorial na formação do Estado Imperial brasileiro. 

7 Abolição, trabalho e movimentos sociais no Brasil em fins do século XIX e início do XX. 

8 Lutas sociais e políticas no Brasil durante o processo de construção do “nacional-desenvolvimentismo”. 

9 Política, economia e industrialização na Bahia do século XX. 

10 Movimentos sociais, revoluções e regimes militares na América Latina no século XX. 

    

Área de conhecimento: Eletrotécnica 

1 Analise de circuitos elétricos de corrente continua e de corrente alternada monofásicos e trifásicos simétricos e assimétricos 

2 Magnetismo, eletromagnetismo, circuitos magnéticos e indução eletromagnética 

3 
Sistemas elétricos de potencia: geração, transmissão, distribuição e utilização de energia, cálculos de faltas assimétricas, proteção de 

máquinas e linhas de transmissão 

4 Máquinas elétricas: transformadores, máquinas síncronas, máquinas assíncronas e máquinas com comutador 

5 Eficiência energética e fontes alternativas de geração de energia 

6 Qualidade da energia, indicadores, distorção harmônica, problemas e soluções 

7 Instalações elétricas de baixa, média e alta tensão: projetos, normas técnicas, tecnologias dos materiais e segurança 

8 

Medidas e ensaios elétricos: confiabilidade metrológica, medidas de precisão de resistência elétrica, medidas diretas e indiretas de 

potência e energia elétrica, medidas de resistência de aterramento e resistividade do solo, e ensaios de cabos, máquinas e aparelhos 

elétricos 

9 Manutenção elétrica: manutenção preditiva, planejamento e execução de manutenção 

10 Automação elétrica industrial: controladores lógicos programáveis, partida e controle de velocidade de motores CC e CA 

    

Área de conhecimento: Biologia 

1 Origem da vida na terra: biogênese versus abiogênese; hipóteses heterotrófica e autotrófica e a origem da multicelularidade 

2 Divisão celular: importância e suas implicações nas falhas numéricas e estruturais do material genético 

3 Fotossíntese: processo metabólico associado às implicações econômicas e ecológicas 

4 Fisiologia humana: inter-relações entre circulação, digestão e respiração. 

5 Saúde reprodutiva humana: morfofisiologia do aparelho reprodutor e doenças sexualmente transmissíveis 

6 Eritroblastose fetal e a relação com o sistema sanguíneo ABO e o fator RH: reações, transfusões e conduta preventiva 

7 Biotecnologia: técnicas de melhoramento genético e os benefícios para a qualidade de vida humana 

8 Evolução: Neodarwinismo 

9 O impacto da atividade industrial sobre a natureza: desafios no desenvolvimento de cidades sustentáveis 

10 Composição química da célula e estruturas celulares (membranas e organelas) 
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Área de conhecimento: Desenho Arquitetônico 

1 Teoria do desenho projetivo utilizado pelo desenho técnico: projeções ortogonais, suas aplicações e normalização correspondente. 

2 A representação gráfica de projetos arquitetônicos: normas e convenções 

3 Normas técnicas da ABNT relacionadas ao desenho técnico. 

4 
O uso do CAD como ferramenta auxiliar do projeto e da representação gráfica arquitetônica: trabalhando com comandos de desenho e 

de edição. 

5 
As fases do projeto arquitetônico: estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. Definições e metodologias na busca de um 

resultado projetual satisfatório. 

6 O uso das escalas e a sua relação com o desenho arquitetônico. 

7 Desenho arquitetônico: desenvolvimento de plantas baixas arquitetônicas e complementares. 

8 Cotagem: elementos, símbolos e regras gerais. 

9 Representação e interpretação do projeto de instalações elétricas prediais. 

10 
O papel dos arquitetos e suas responsabilidades ante a necessidade de inclusão dos portadores de  necessidades especiais: projetando 

dentro das normas. 

    

Área de conhecimento: Língua Portuguesa 

1 Perspectivas atuais de abordagens da oralidade no ensino de Língua Portuguesa 

2 A sentença completa e sua tipologia: processos de coordenação e de subordinação 

3 
Mecanismos semânticos e sintáticos - discursivos como recursos para construção do sentido 

do texto 

4 O trabalho com gêneros e tipologias textuais frente às novas demandas sociais 

5 Língua, fala, e discurso: comunicação, sentido e subjetividade 

6 Abordagens do texto literário para a formação do leitor crítico 

7 Estratégias e métodos para formação de competência leitora 

8 Diversidade linguística e o ensino de Língua Portuguesa 

9 Ensino de Língua Portuguesa e o uso de novas tecnologias contemporâneas 

10 Concepções de gramática, língua, linguagem e o ensino de Língua Portuguesa 

    

ILHÉUS 

Área de conhecimento: Língua Portuguesa 

1 Perspectivas atuais de abordagens da oralidade no ensino de Língua Portuguesa 

2 A sentença completa e sua tipologia: processos de coordenação e de subordinação 

3 Mecanismos semânticos e sintáticos - discursivos como recursos para construção do sentido do texto 

4 O trabalho com gêneros e tipologias textuais frente às novas demandas sociais 

5 Língua, fala, e discurso: comunicação, sentido e subjetividade 

6 Abordagens do texto literário para a formação do leitor crítico 

7 Estratégias e métodos para formação de competência leitora 

8 Diversidade linguística e o ensino de Língua Portuguesa 

9 Ensino de Língua Portuguesa e o uso de novas tecnologias contemporâneas 

10 Concepções de gramática, língua, linguagem e o ensino de Língua Portuguesa 

    

Área de conhecimento: Informática 

1 Arquitetura e organização dos computadores 

2 Arquitetura de sistemas operacionais 

3 Redes de computadores: topologias, meios de transmissão, equipamentos de comunicação e gestão de redes de computadores 

4 
Administração de servidores de redes Linux (Servidor WEB, Servidor DNS, Servidor 

DHCP, Proxy, servidor de E-mail, servidor de arquivos, servidor de impressão) 

5 Internet e seus protocolos 

6 Redes sem fio 

7 Segurança de redes de computadores 

8 Projetos e instalação de redes locais 

9 Arquitetura TCP/IP 

10 Lógica de programação 
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Área de conhecimento: ONQ e Segurança do Trabalho 

1 Prevenção e combate a incêndios e explosões 

2 Acidentes de trabalho: Causas, prevenção e consequências 

3 Sistema de informação gerencial: processo de tomada de decisões 

4 Gestão de segurança e higiene ocupacional - OHSAS 18001 

5 Gerenciamento da rotina e melhoria de processos através do PDCA 

6 Padronização: objetivos, princípios, procedimentos operacionais e treinamento 

7 Planejamento e controle de produção e operações 

8 Gestão estratégica de pessoas 

9 Garantia e controle de qualidade ISO 9001 

10 Ferramentas da qualidade 

    

Área de conhecimento: Tecnologia da Construção, Mecânica dos Solos e Fundações 

1 Grandeza fundamentais: força, momento e sistema binário 

2 Condições de Equilíbrio 

3 Classificação e identificação dos solos  

4 Compactação dos solos 

5 Principais elementos estruturais de uma edificação 

6 Canteiro e locação de obras 

7 Fundações: fundações rasas e fundações profundas 

8 Plasticidade e consistência dos solos 

9 Execução e detalhes de construção: fundações convencionais, alvenarias, impermeabilizações, revestimentos 

10 Execução e detalhes de elementos construtivos estruturais: fundações, lajes, vigas, pilares, treliças. 

    

Área de conhecimento: Topografia e Desenho 

1 Levantamento planimétrico 

2 Levantamento altimétrico 

3 Nivelamento geométrico e trigonométrico 

4 Instrumentos utilizados em topografia 

5 Curvas horizontais e verticais de concordância 

6 Locação de obras 

7 Taqueometria 

8 Conversão de vistas ortográficas em perspectivas isométricas 

9 Conversão de perspectiva isométricas e vistas ortográficas 

10 Cortes e vistas auxiliares 

    

IRECÊ 

Área de conhecimento: Mecânica 

1 Elementos de Máquinas 

2 Processos de Soldagem  

3 Fundamentos da Usinagem  

4 Planejamento, Programação e Controle da Manutenção 

5 Máquinas e Equipamentos de Processos Industriais 

6 Refrigeração (teoria geral, aspectos básicos e aplicações) 

7 Instrumentos Metrológicos (Régua graduada, Paquímetro e Micrometro) 

8 Materiais Metálicos de Construção Mecânica 

9 Tratamentos Térmicos e Termoquímicos 

10 Processos de Fabricação Mecânica (Fundição e Metalurgia do Pó) 

    

Área de conhecimento: Elétrica 

1 Análise de circuitos elétricos de corrente continua e de corrente alternada monofásicos e trifásicos simétricos e assimétricos 

2 Magnetismo, eletromagnetismo, circuitos magnéticos e indução eletromagnética 

3 
Sistemas elétricos de potência: geração, transmissão, distribuição e utilização de energia, cálculos de faltas assimétricas, proteção de 

máquinas e linhas de transmissão 
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4 Máquinas elétricas: transformadores, máquinas síncronas, máquinas assíncronas e máquinas com computador 

5 Eficiência energética e fontes alternativas de geração de energia 

6 Qualidade da energia, indicadores, distorção harmônica, problemas e soluções 

7 Instalações elétricas de baixa, média e alta tensão: projetos, normas técnicas, tecnologias dos materiais e segurança 

8 

Medidas e ensaios elétricos: confiabilidade metrológica, medidas de precisão de resistência elétrica, medidas diretas e indiretas de 

potência e energia elétrica, medidas de resistência de aterramento e resistividade do solo, e ensaios de cabos, máquinas e aparelhos 

elétricos 

9 Manutenção elétrica: manutenção preditiva, planejamento e execução de manutenção 

10 Automação elétrica industrial: controladores lógicos programáveis, partida e controle de velocidade de motores CC e CA 

    

JACOBINA 

Área de conhecimento: Língua Portuguesa 

1 Perspectivas atuais de abordagens da oralidade da Língua Portuguesa 

2 Coesão e coerência textuais 

3 O trabalho com gêneros e tipologias textuais frente às novas demandas sociais 

4 Língua, fala e discurso: comunicação, sentido e subjetividade 

5 Abordagens do texto literário para formação do leitor crítico 

6 Estratégias e métodos para a formação da competência leitora 

7 Diversidade linguística e o ensino da Língua Portuguesa 

8 Língua como instrumento/possibilidade de inclusão e exclusão social 

9 Linguagem e ideologia: ideologias subjacentes na aquisição da linguagem 

10 Concepções de gramática, língua, linguagem e o ensino da Língua Portuguesa 

    

Área de conhecimento: Segurança do Trabalho 

1 Garantia e controle da qualidade 

2 Primeiros socorros 

3 Legislação previdenciária 

4 EPI/EPC 

5 Riscos ambientais/mapas de riscos 

6 Ergonomia 

7 Acidentes de trabalho: causas, prevenção e consequências 

8 Prevenção e combate a Incêndios 

9 Insalubridade e periculosidade 

10 Epidemiologia da morbidade do trabalho  

    

Área de conhecimento: Informática 

1 Montagem, manutenção de computadores e equipamentos de rede 

2 Arquitetura e organização de computadores 

3 Auditoria de processos de TI com ITILLv3 

4 Conceito e desenvolvimento de sistemas operacionais 

5 Qualidade em desenvolvimento de software 

6 Sistemas de informação: desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de informações gerenciais 

7 Estrutura de dados 

8 Desenvolvimento em programação orientada a objetos 

9 Desenvolvimento em sistemas distribuídos 

10 Verificação e validação de software 

 

Área de conhecimento: Geologia 

1 O sensoriamento remoto nos estudos de campo e suas aplicações geológicas e geoambientais 

2 Geotectônica e a formação de depósitos minerais e tipos de lavras envolvidos 

3 Técnicas de mapeamento geológico e prospecção mineral 

4 Petrografia ígnea 

5 Fundamentos de geologia estrutural 

6 Petrografia metamórfica 

7 Técnicas de prospecção aplicadas à geologia do petróleo 
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8 Princípios de hidrogeologia: usos, impactos e conservação 

9 Topografia: sistemas de coordenadas e aplicações na geologia 

10 Petrografia sedimentar  

    

Área de conhecimento: Física 

1 Leis de Newton e as leis de conservação de mecânica clássica 

2 A gravitação universal de Newton 

3 Leis da termodinâmica 

4 Equação de Maxwell e ondas eletromagnéticas 

5 Hidrostática, hidrodinâmica e fluidos 

6 Campos elétricos, lei de Gauss e potencial elétrico 

7 Circuitos elétricos de corrente contínua 

8 Movimento oscilatório e ondulatório 

9 Ótica geométrica: propriedade da luz; interferência e difração 

10 Quantização da energia, modelos atômicos e dualidade onda-partícula 

    

Área de conhecimento: Sanitária e Ambiental 

1 Conceitos fundamentais de ecologia; ecossistemas e seus componentes; biodiversidade; biomas brasileiros 

2 Manejo e conservação de recursos naturais; desenvolvimento sustentável 

3 Saneamento básico, ambiental e saúde pública; controle de vetores; saneamento de estábulos, granjas, matadouros e cemitérios 

4 Sistemas de abastecimento de água; soluções coletivas e individuais; tecnologias para tratamento de água para abastecimento 

5 
Hidrologia e gestão de recursos hídricos; os múltiplos usos da água; gestão de recursos hídricos no Brasil e na Bahia; política nacional e 

estadual dos recursos hídricos 

6 Sistemas urbanos de esgoto; tratamento de efluentes líquidos urbanos e industriais; soluções coletivas e individuais; reuso de águas 

7 Gestão dos resíduos sólidos; tecnologias apropriadas; tratamento e disposição final; manejo sustentável e valorização social de resíduos 

8 Drenagem e obras hidráulicas no meio rural; concepção do sistema; unidades constituintes; tecnologias apropriadas para irrigação 

9 
Avaliação de impactos ambientais; medidas mitigadoras, EIA; RIMA; licenciamento e legislação ambiental; educação ambiental e 

práticas associadas 

10 Poluição do ar e riscos ambientais; prevenção da poluição atmosférica; controle na fonte e tecnologias limpa 

    

Área de conhecimento: Engenharia Civil 

1 Levantamento planimétrico 

2 Levantamento altimétrico 

3 Nivelamento geométrico e trigonométrico 

4 Instrumentos utilizados em topografia 

5 Curvas horizontais e verticais de concordância 

6 Locação de taludes 

7 Taqueometria 

8 Terraplenagem para plataforma 

9 Arruamentos e loteamentos 

10 Locação de obras 

    

JEQUIÉ 

Área de conhecimento: Língua Portuguesa 

1 A relação fala-escrita na produção textual. 

2 Variação linguística e o contexto escolar. 

3 Constituição histórica da língua portuguesa. 

4 Estrutura e formação de palavras do português. 

5 Os gêneros textuais e as novas tecnologias. 

6 A construção do sentido do texto. 

7 Novo acordo ortográfico: o que mudou? 

8 Concepções de gramática voltadas para o ensino do português. 

9 A formação do leitor crítico-reflexivo a partir das obras literárias. 

10 O Barroco em Portugal e no Brasil. 
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Área de conhecimento: Matemática 

1 Analise combinatória e Binômio de Newton. 

2 Funções polinomiais de 1º e 2º Grau. 

3 Geometria espacial. 

4 Logaritmos e exponenciais. 

5 Matrizes determinantes e sistemas lineares. 

6 Números complexos. 

7 Trigonometria. 

8 Geometria analítica. 

9 Geometria plana. 

10 Probabilidade. 

    

Área de conhecimento: Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

1 Procedimentos e normas ambientais brasileiras. 

2 Balanço hídrico e energético. 

3 Inventário de emissões atmosféricas e resíduos sólidos. 

4 Tecnologias limpas versus tecnologias "fim de tubo". 

5 Indicadores de sustentabilidade ambiental (Pegada Ecológica e outros), social, econômica e institucional. 

6 
Normas regulamentadoras: NR-10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade) e NR-12 (segurança no trabalho em máquinas e 

equipamentos). 

7 Normas regulamentadoras: NR-OE (PPRA), NR-15 (Atividades e operações insalubres: agentes físicos, químicos e biológicos). 

8 Norma regulamentadora NR-23 (proteção contra incêndios). 

9 Legislação previdenciária. A situação no Brasil e tendências regionais. 

10 Preparação a emergências e primeiros socorros. 

    

PAULO AFONSO 

Área de conhecimento: Segurança do Trabalho 

1 Garantia e controle da qualidade 

2 Primeiros socorros 

3 Legislação previdenciária 

4 EPI/EPC 

5 Riscos ambientais/mapas de riscos 

6 Ergonomia 

7 Acidentes de trabalho: causas, prevenção e consequências 

8 Prevenção e combate a Incêndios 

9 Insalubridade e periculosidade 

10 Epidemiologia da morbidade do trabalho 

    

Área de conhecimento: Química 

1 Classificação periódica dos elementos 

2 Ligações químicas 

3 Funções químicas 

4 Reações químicas 

5 Estudo dos gases 

6 Termoquímica 

7 Soluções 

8 Eletroquímica 

9 Análise conformacional e isomeria 

10 Reações orgânicas 

    

Área de conhecimento: Engenharia Elétrica: Eletrotécnica 

1 Análise de circuitos elétricos de corrente continua e de corrente alternada monofásicos e Trifásicos simétricos e assimétricos 

2 Magnetismo, eletromagnetismo, circuitos magnéticos e indução eletromagnética 

3 
Sistemas elétricos de potência: geração, transmissão, distribuição e utilização de energia, Cálculos de faltas assimétricas, proteção de 

máquinas e linhas de transmissão 
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4 Máquinas elétricas: transformadores, máquinas síncronas, máquinas assíncronas e máquinas com comutador 

5 Eficiência energética e fontes alternativas de geração de energia 

6 Qualidade da energia, indicadores, distorção harmônica, problemas e soluções 

7 Instalações elétricas de baixa, média e alta tensão: projetos, normas técnicas, tecnologias dos materiais e segurança 

8 

Medidas e ensaios elétricos: confiabilidade metrológica, medidas de precisão de resistência elétrica, medidas diretas e indiretas de 

potência e energia elétrica, medidas de resistência de aterramento e resistividade do solo, e ensaios de cabos, máquinas e aparelhos 

elétricos 

9 Manutenção elétrica: manutenção preditiva, planejamento e execução de manutenção 

10 Automação elétrica industrial: controladores lógicos programáveis, partida e controle de velocidade de motores CC e CA 

    

Área de conhecimento: Biologia 

1 Origem da vida na terra: biogênese versus abiogênese; hipóteses heterotrófica e autotrófica e a origem da multicelularidade 

2 Divisão celular: importância e suas implicações nas falhas numéricas e estruturais do material genético 

3 Fotossíntese: processo metabólico associado às implicações econômicas e ecológicas 

4 Fisiologia humana: inter-relações entre circulação, digestão e respiração 

5 Saúde reprodutiva humana: morfofisiologia do aparelho reprodutor e doenças sexualmente transmissíveis 

6 Eritroblastose fetal e a relação com o sistema sanguíneo ABO e o fator RH: reações, transfusões e conduta preventiva 

7 Biotecnologia: técnicas de melhoramento genético e os benefícios para a qualidade de vida humana 

8 Evolução: Neodarwinismo 

9 O impacto da atividade industrial sobre a natureza: desafios no desenvolvimento de cidades sustentáveis 

10 Composição química da célula e estruturas celulares (membranas e organelas) 

    

Área de conhecimento: Engenharia Química : Biocombustíveis 

1 Processo de produção de etanol 

2 Processo de produção de biodiesel 

3 Processo de produção de carvão vegetal 

4 Escoamento e transporte de fluídos 

5 Transferência de calor 

6 Operações unitárias: destilação 

7 Balanço de massa 

8 Balanço de energia 

9 Química analítica qualitativa 

10 Química analítica quantitativa: métodos clássicos (gravimetria e titulometria) 

    

Área de conhecimento: Sociologia 

1 A Sociologia de Émile Durkheim, método e objeto e sua contemporaneidade 

2 A Sociologia de Karl Marx, método e objeto e sua contemporaneidade 

3 A Sociologia Max Weber, método e objeto e sua contemporaneidade 

4 A organização do trabalho na Era fordista e taylorista 

5 A transformação político-econômica do capitalismo no final do século XX e o modelo de organização do trabalho toyotista 

6 Mundialização e neoliberalismo: as consequências sociais, políticas e econômicas 

7 Sociologia da educação: a influência dos clássicos, os desdobramentos contemporâneos e as suas influências no Brasil 

8 Cultura e Globalização 

9 Multiculturalismo, diferença e reconhecimento 

10 Movimentos sociais no Brasil 

    

PORTO SEGURO 

Área de conhecimento: Educação Física 

1 A Educação Física escolar, o currículo e a diversidade 

2 Educação e Educação Física no Ensino Médio: articulação e desenvolvimento curricular 

3 Principais tendências da Educação Física escolar (Desenvolvimentalista, Construtivista, Crítico-superadora, Crítico-emancipatória) 

4 O fenômeno esportivo, mídia e Indústria Cultural 

5 Aplicação dos conceitos do treinamento esportivo e da saúde no Ensino Médio 

6 
A Educação Física face às novas exigências da inclusão, do multiculturalismo, da interdisciplinaridade e do projeto político pedagógico 

da escola  
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7 A dança como conteúdo da Educação Física 

8 Benefícios e riscos do exercício físico 

9 Jogos e brinquedos populares e sua relação com a Educação Física escolar 

10 As possibilidades de construção do esporte na escola 

    

Área de conhecimento: Informática 

1 Lógica de Programação 

2 Arquitetura de Computadores 

3  Sistemas Operacionais 

4  Redes de Computadores - topologias, meios de transmissão, equipamentos de comunicação, gestão de redes de computadores 

5  Informática Aplicada à Educação 

6  Banco de Dados 

7  Administração de servidores de redes (Servidor WEB, Servidor DNS, servidor de Email, servidor de arquivos, servidor de Impressão) 

8  Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

9  Programação Orientada a Objetos 

10 Arquitetura TCP/IP 

    

Área de conhecimento: Matemática  

1 Função Exponencial e Logarítmica 

2 Trigonometria 

3 Geometria Espacial – Sólidos 

4 Análise Combinatória 

5 Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares 

6 Sequências e Séries Numéricas 

7 Teorema Fundamental do Cálculo e Aplicações 

8 Cônicas 

9 Derivadas e Aplicações 

10 Polinômios e Equações Algébricas 

    

Área de conhecimento: Pedagogia 

1 O Estágio Supervisionado e a formação de professores  

2 A docência no contexto escolar indígena  

3 Estágio, pesquisa e a formação docente  

4 O professor reflexivo  

5 Dimensões do Projeto Político Pedagógico  

6 Organização, estrutura e funcionamento do Ensino  

7 O plano de aula: objetivo, conteúdo e avaliação  

8 Metodologia de ensino: a relação ente o educando e o educador  

9 A escola como espaço educativo: história e as possibilidades de reinvenção  

10 Espaços de aprendizagem no contexto escolar 

    

Área de conhecimento: Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

1 Legislação Aplicada à Segurança e Medicina do Trabalho 

2 Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho 

3 Acidentes do Trabalho: conceitos, estatística e técnicas de prevenção 

4 Primeiros Socorros 

5 Normas regulamentadoras: NR-09 (PPRA), NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), NR-04 (SESMT) e NR-05 (CIPA) 

6 Ergonomia e saúde ocupacional 

7 Gerenciamento de Resíduos Industriais e Domésticos   

8 Legislação Ambiental 

9 Programas de Prevenção a Poluição 

10 Desenvolvimento Sustentável 
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SALVADOR 

Área de conhecimento: Sociologia 

1 A Sociologia de Émile Durkheim: método, objeto e sua contemporaneidade 

2 A Sociologia de Karl Marx: método, objeto e sua contemporaneidade 

3 A Sociologia Max Weber: método, objeto e sua contemporaneidade 

4 A organização do trabalho na era fordista-taylorista e seus impactos no Brasil 

5 As transformações econômicas do capitalismo no final do século XX e seus impactos no Brasil 

6 Movimentos Sociais: perspectiva clássica e contemporânea 

7 Sociologia da Educação: a influência dos clássicos, os desdobramentos e as influências no Brasil contemporâneo 

8 Globalização, neoliberalismo e o papel do Estado 

9 Cultura: teoria e temas contemporâneos 

10 Os clássicos do pensamento social brasileiro e o debate sobre a formação do Brasil 

    

Área de conhecimento: Filosofia 

1 O conhecimento e o ideal de educação na Filosofia platônica 

2 A lógica, a ética e a educação em Aristóteles 

3 Entre a razão natural e a fé cristã: dilemas da Filosofia escolástica medieval 

4 A Filosofia e as teorias pedagógicas na Idade Moderna: racionalismo (Descarte), iluminismo (Kant) e idealismo (Hegel) 

5 O iluminismo e a pedagogia de Rousseau 

6 Educação e Ideologia: contribuições do pensamento marxista para a pedagogia 

7 O século XX e a crise da razão 

8 Nietzshe e a interpretação da moral ocidental 

9 Fenomenologia, existencialismo e educação 

10 Filosofia e educação: ensino e desafios contemporâneos 

    

Área de conhecimento: Língua Portuguesa 

1 Perspectivas atuais de abordagens da oralidade no ensino de Língua Portuguesa 

2 Coesão e coerência como recursos na construção do sentido no texto 

3 Construção da identidade nacional na Literatura Brasileira 

4 O trabalho com gêneros e tipologias textuais frente ás novas demandas sociais 

5 Língua, fala e discurso: comunicação, sentido e subjetividade 

6 Abordagens do texto literário para a formação do leitor crítico 

7 Literatura Africana de Língua Portuguesa e o ensino: perspectivas estéticas, culturais e sociais 

8 Diversidade Linguística e o ensino de Língua Portuguesa 

9 Ensino de Língua Portuguesa e o uso de novas tecnologias contemporâneas 

10 Concepções da gramática, língua, linguagem e o ensino de Língua Portuguesa 

    

Área de conhecimento: Desenho 

1 Círculos circunferências e aplicações 

2 Os polígonos e aplicações 

3 Poliedros: Classificação e construção 

4 Estudo das retas 

5 Perspectivas isométrica e cavalheira 

6 Vistas ortogonais 

7 O desenho técnico para projeto elétrico: normas e simbologia 

8 Projeto de arquitetura: planta baixa, cortes e fachadas 

9 Desenho mecânico: seções e cortes 

10 Cotagem em desenho mecânico 

    

Área de conhecimento: Matemática 

1 Limites e continuidades 

2 Teorema fundamental do cálculo e aplicações 

3 Equações diferenciais ordinárias lineares de 1ª e 2ª ordem e aplicações 

4 Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas 
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5 Sequências e séries numéricas 

6 Teorema Green e aplicações 

7 Interpolação Polinomial 

8 Diagonalização de operadores lineares e aplicações 

9 Cônicas, quádricas e aplicações  

10 Teorema de Gauss ou da divergência 

    

Área de conhecimento: História  

1 A escrita da História: teorias, métodos, documentos e o tempo 

2 O mundo antigo: estruturas sociais, formações econômicas, e instituições políticas 

3 O feudalismo: teoria, história e historiografia 

4 O Estado Moderno: teorias, a sociedade cortesã, o clericalismo e o mercantilismo 

5 O capitalismo e seu processo histórico: consolidação do modo de vida burguês, a urbanização e o movimento operário 

6 Economia, sociedade, religiosidades e Estado no Brasil colonial 

7 Desobediência civil e movimentos sociais na Bahia dos tempos coloniais ao início da República 

8 O Brasil monárquico: formação do Estado Nacional, estruturas do poder político, condições da economia e aspectos sociais 

9 A Primeira República, seus mecanismos de funcionamento e manutenção e suas contradições internas 

10 Estado, democracia, e sociedade no Brasil após o movimento de 1930 

    

Área de conhecimento: Eletrotécnica 

1 Análise de circuitos elétricos de corrente contínua e de corrente alternada monofásicos e trifásicos simétricos e assimétricos 

2 Magnetismo, eletromagnetismo, circuitos magnéticos e indução eletromagnética 

3 
Sistemas elétricos de potência: geração, transmissão, distribuição e utilização de energia, cálculos de faltas assimétricas, proteção de 

máquinas e linhas de transmissão 

4 Máquinas elétricas: transformadores, máquinas síncronas, máquinas assíncronas e máquinas com comutador 

5 Eficiência energética e fontes alternativas de geração de energia 

6 Qualidade de energia, indicadores, distorção harmônica, problemas e soluções 

7 Instalações elétricas de baixa, média e alta tensão: projetos, normas técnicas, tecnologias dos materiais e segurança 

8 

Medidas e ensaios elétricos: confiabilidade metrológica, medidas de precisão de resistência elétrica, medidas diretas e indiretas de 

potência e energia elétrica, medidas de resistência de aterramento e  resistividade do solo, e ensaios de cabos, máquinas e aparelhos 

elétricos 

9 Manutenção elétrica: manutenção preditiva, planejamento e execução de manutenção 

10 Automação elétrica industrial: controladores lógicos programáveis, partida e controle de velocidade de motores CC e CA 

    

Área de conhecimento: Geografia 

1  A dinâmica fluvial em ambientes tropicais: características e processos associados 

2 O processo de morfogênese/ pedogênese e suas implicações na organização das paisagens naturais 

3 Sistemas ambientais costeiros: interações oceano-continente e o contexto das mudanças globais 

4  A tectônica global e os fenômenos da dispersão biogeográfica 

5 O processo de desertificação: causas, consequências e áreas de ocorrências 

6 Bacias hidrográficas: abordagem sistêmica e unidade de planejamento e gestão territorial 

7 
A intensificação do efeito estufa e as mudanças climáticas globais: causas naturais e antropogênicas, consequências prováveis e acordos 

internacionais.  

8 A influência dos sistemas fluviais nos ambientes costeiros 

9  A dinâmica bioclimática: os modelos de circulação atmosférica e sua influencia na distribuição dos biomas terrestres 

10 Geotecnologias e práticas educativas para a Geografia Física 

    

Área de conhecimento: Biologia 

1 Bioquímica celular: componentes inorgânicos e a manutenção das funções celulares. 

2 Transporte de membrana e reconhecimento bioquímico e biofísico. 

3 Respiração celular associada à formação de radicais livres: repercussões para a estabilidade celular. 

4 Ciclo celular e as implicações para a formação do câncer. 

5 Células-tronco: origem, desafios e aplicabilidade. 

6 A dieta alimentar e os transtornos alimentares metabólicos: implicações na qualidade de vida.  

7 Fungos – importância econômica, ecológica e médica.  

8 Doenças tropicais negligenciadas: ciclo do agente etiológico; fatores de incidência e políticas públicas 
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9 Evolução como eixo estruturador da Biologia: conceitos, processos e aplicações. 

10 Ecossistemas Naturais: comprometimento do equilíbrio, bioinvasão e água de lastro. 

    

Área de conhecimento: Construção Civil / Topografia 

1 Topografia: definição, histórico, objetivos, importância, distinção entre Topografia e Geodésia e divisão da topografia 

2 
Ângulos horizontais em um polígono: tipos de ângulos, orientação magnética e geográfica, transformações, cálculo de azimute e rumo 

no polígono, erro e compensação angular 

3 
Sistema de projeção local: cálculo de coordenadas relativas e absolutas, verificações, tolerância e compensação. Avaliação de área pelo 

processo analítico 

4 
Levantamento topográfico planimétrico: fases de um levantamento; métodos de levantamento da poligonal e de detalhes do terreno 

(caminhamento, decomposição em triângulos, interseção, coordenadas, irradiação) 

5 
Altimetria: definição de altitude, cota, nível verdadeiro e aparente. Tipos de nivelamento: definição, operações de campo e cálculos. 

Representação de relevo: perfis e curvas de nível (interpolação pelos métodos gráfico e analítico) 

6 Sistema de Posicionamento GPS: receptores GPS, principais métodos e erros em um levantamento planialtimétrico 

7 Instrumentos Topográficos: características e manuseio em levantamentos topográficos planimétricos, altimétricos e planialtimétricos 

8 
Projetos de estradas: levantamento topográfico; elaboração do projeto; cálculo de curvas horizontais; cálculo de greides retos e curvos; 

cálculo de cota vermelha, off-sets, áreas de seções e volume de terra; locação do projeto 

9 
Normatização: norma de execução de levantamento topográfico (NBR 13133:1994 Versão corrigida:1996), normas de desenho técnico 

(NBR10068:1987, NBR 10582:1988, NBR 8402:1994, NBR 13142:1999) 

10 
Locação de obra civil: cálculo de ângulos e distâncias para locação do projeto através do método de coordenadas bi-polares; descrição 

do processo de campo na implantação do gabarito e acompanhamento da obra 

    

Área de conhecimento: Física 

1 Dinâmica: Leis de Newton e suas aplicações 

2 Princípios de  Conservação: energia e momento 

3 Hidrodinâmica  

4 Óptica Geométrica 

5 Leis da termodinâmica e suas aplicações: ciclos e máquinas Térmicas 

6 Ondas 

7 Corrente elétrica e circuitos 

8 Eletromagnetismo 

9 Relatividade Restrita 

10 Introdução à Mecânica Quântica 

    

Área de conhecimento: Educação 

1 A Paidéia Cristã: escolas abaciais, catedrais, palacianas  e "uma escola a serviço do Senhor" 

2 A pedagogia Brasílica (1549-1599) 

3 Coexistência entre as vertentes religiosas e leiga da pedagogia tradicional 

4 A revolução industrial e a instrução: ecletismo, liberalismo e positivismo 

5 O neoprudutivismo e suas variantes: neo-escolanovismo, neo-construtivismo, neotecnicismo 

6 Desafios contemporâneos para educação: diferença x igualdade, diversidade e identidades 

7 Avaliação: conceitos, princípios e funções 

8 Avaliação da aprendizagem escolar e avaliação educacional 

9 Avaliação Institucional: conceitos, funções e instrumentos 

10 Técnicas e instrumentos da  avaliação da aprendizagem e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem 

    

Área de conhecimento: Manutenção Elétrica Industrial 

1 Organização da Manutenção 

2 Manutenção de Transformadores 

3 Manutenção de Máquinas Rotativas 

4 Manutenção de Subestações 

5 Instrumentação Empregados na Manutenção 

6 Manutenção Preditiva 

7 Tipos de Manutenção 

8 Medidas e Ensaios aplicados à Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

9 Softwares aplicados a manutenção elétrica industrial 

10 Segurança em Manutenção Elétrica 
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Área de conhecimento: Gestão e Tecnologia 

1 Evolução das Escolas de Administração; 

2 A importância do Setor Pessoal; 

3 Gestão do Conhecimento e da Tecnologia; 

4 Definição, evolução e importância do Marketing; 

5 Comunicação Organizacional na Empresa Moderna; 

6 Administração de Materiais e Logística sucesso para competitividade; 

7 Melhores práticas na Administração da Produção; 

8 Gestão qualidade e competitividade no mercado globalizado; 

9 Planejamento e estratégico e competitividade; 

10 Gestão ambiental e as normas ambientais. 

    

Área de conhecimento: Química Geral 

1 Classificação Periódica 

2 Ligações Químicas 

3 Cinética Química 

4 Termoquímica 

5 Equilíbrio Químico 

6 Soluções 

7 Gases 

8 Teoria Ácido-Base 

9 Estereoquímica 

10 Reações de Substituição Nucleofílica 

    

Área de conhecimento: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

Obs:  A prova de desempenho didático deverá ser ministrada em LIBRAS, sendo vedada em qualquer momento o uso da língua portuguesa na sua 

modalidade oral. 

1 Ensino Bilíngue na Educação de Surdos 

2 Aquisição de língua portuguesa como segunda língua 

3 Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa como segunda língua 

4 Avaliação da escrita do aluno Surdo 

5 Aquisição da leitura e escrita pela pessoa Surda 

6 Ensino de produção textual para Surdos 

7 Processo de interlíngua: Língua Portuguesa e LIBRAS na educação de surdos 

8 Alfabetização e letramento de língua portuguesa para Surdos 

9 Práticas de ensino de conjugação verbal de Língua Portuguesa para Surdos 

10 Ensino da sintaxe da Língua Portuguesa para Surdos 

    

SANTO AMARO 

Área de conhecimento: Ciência da Computação  

1 XLM e banco de dados. 

2 Serviços WEB(WEB services) 

3 Padrão de Projetos. 

4 RUP 

5 Programação WEB. 

6 MPS BR e gerência de Projetos. 

7 Arquitetura MVCcom implementação em JEE5 ou NET ou PHP 

8 Analise Orientada e Objetos UM 

9 Programação Extrema (Extreme Programming) 

10 Engenharia de Software, Teste Inspeção de Software. 

    

Área de conhecimento: Pedagogia 

1 A mediação tecnológica e as tecnologias da informação e comunicação nos espaços educativos e na formação de professores; 

2 Política educacional: organização escolar brasileira e a legislação contemporânea; 

3  As políticas de formação dos profissionais da educação no Brasil; 
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4  Planejamento educacional: aspectos epistemológicos, políticos e culturais. 

5 Didática e saberes docentes: interfaces na formação de professores; 

6 As práticas da avaliação na escola brasileira e as concepções pedagógicas; 

7 A história da educação: origem e transformações da escola pública no Brasil; 

8 Tendências teóricas da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem: fundamentos da prática pedagógica;  

9 Paradigmas emergentes da educação e a sociedade do conhecimento; 

10  As políticas educacionais no Brasil no século xx, a redemocratização do país e as reformas atuais; 

    

Área de conhecimento: Artes 

1 Origens da Música Popular Brasileira. 

2 Movimentos musicais brasileiros no século XX. 

3 O Samba no contexto artístico brasileiro contemporâneo. 

4 Teatro e sociedade 

5 Jogos teatrais, corpo e voz. 

6 Leitura dramática. 

7 Pedagogia da Arte: processo X produto. 

8 Formação de plateia e educação estética no ensino médio. 

9 Parâmetros para escolha de repertórios musicais didáticos destinados ao ensino médio. 

10 Música indígena brasileira. 

    

Área de conhecimento: Educação Física 

1 Jogos desportivos nas instituições escolares: voleibol, basquete, futsal, handebol e atletismo. 

2 Esporte, saúde e qualidade de vida. 

3 Princípios histórico-pedagógicos da educação física. 

4 Metodologia de ensino das atividades físico-desportivas para portadores de necessidades especiais. 

5 Educação Física Escolar e o desenvolvimento do corpo humano.  

6 Fundamentos pedagógicos do esporte escolar. 

7 Anatomia e os movimentos na educação física. 

8 O esporte adaptado e inclusão social. 

9 Benefícios e riscos do exercício físico. 

10 Jogos e brinquedos populares e sua relação com os movimentos ligados a Educação Física Escolar. 

    

Área de conhecimento: Eletroeletrônica 

1 Magnetismo, Eletromagnetismo e Geração de Tensão Alternada Senoidal 

2 Semicondutores, Diodo, Transistores, Tiristores - SCR, Circuito Retificador Trifásico 

3 Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados 

4 Instrumentação Industrial - Introdução a Controle Industrial, Características de Instrumentos de Medição, Sensores, Atuadores 

5 Projetos de Instalações Elétricas Prediais e Industriais 

6 Dispositivos de Proteção (fusíveis, relés, etc.), Comandos Elétricos e Acionamento 

7 Sensores indutivos, fotoelétrico e capacitivos; sensor detector de proximidade e transdutores 

8 
Motores CA, Monofásico e Trifásico: Partida direta, partida estrela triângulo e Partida com chave compensadora. Transformadores 

Monofásicos e Trifásicos 

9 Soft-Start e Inversores de frequência 

10 CLP´s: Aplicações, arquitetura básica,especificações, programação em Linguagem Lader 

    

Área de conhecimento: Espanhol 

1 Contribuições da linguística aplicada ao ensino de língua espanhola para falantes de português. 

2 Aspectos morfossintáticos da língua espanhola: Tempo e aspecto das formas verbais. 

3 Leitura e compreensão de textos de gêneros diversos: a formação de leitores competentes. 

4 Ensino das destrezas orais em língua espanhola. 

5 Aspectos semânticos e estilísticos da língua espanhola: desenvolvimento da competência léxica. 

6 Espanhol instrumental e a escola tecnológica. 

7 Espanhol peninsular e a América espanhola. 

8 Os falsos cognatos em língua espanhola. 

9 A literatura hispano-americana em sala de aula. 
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10 A literatura espanhola em sala de aula. 

    

Área de conhecimento: Legislação/Organização, Normas e Qualidade / Empreendedorismo 

1  A Estrutura e o Cenário do Setor Elétrico Brasileiro 

2 ANEEL e as Principais Instituições vinculadas ao Setor Elétrico 

3 Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e Ambiente de Contratação Livre ( ACL) no setor elétrico. 

4 Consumidores Livres e Cativos no Setor Elétrico Brasileiro 

5 Princípios de Economia aplicada à organização: Demanda, oferta, estruturas de mercado, custos, produção e sistemas econômicos 

6 
Princípios de Administração Geral: conceitos básicos de administração, as espécies de sociedade, departamentalização de Empresas, 

Padronização e Ciclo PDCA, Princípios da Gestão pela Qualidade. 

7 Legislação Trabalhista e Previdenciária: CLT e Previdência Social 

8 Empreendedorismo e Inovação 

9 Plano de Negócios 

10 Desenvolvimento Sustentável 

    

SEABRA 

Área de conhecimento: Engenharia Ambiental 

1 Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável; 

2 Saneamento básico, ambiental e saúde pública;  

3 Tratamento de água para abastecimento; 

4 Sistemas urbanos de esgoto; 

5 Tratamento de efluentes líquidos urbanos e industriais; reuso de águas 

6 Gestão dos resíduos sólidos; tecnologias apropriadas; tratamento e disposição final;  

7 Estudo, avaliação e análise de impacto ambiental; 

8 Prevenção da poluição; controle na fonte e tecnologias limpas; 

9 RIMA; licenciamento e legislação ambiental; educação ambiental e práticas associadas 

10 Recuperação de áreas degradadas; 

    

Área de conhecimento: Engenharia Civil 

1 Tratamento de efluentes líquidos urbanos e industriais;  

2 Gestão ambiental e tecnologias limpas; 

3 Águas de abastecimento e bacias hidrográficas; 

4 RIMA; licenciamento e legislação ambiental;  

5 Estudo, avaliação e análise de impacto ambiental; 

6 Recuperação de áreas degradadas; 

7 Saneamento ambiental; 

8 Geotécnica e sensoriamento remoto  

9 Bacias hidrográficas e construção de barragens 

10 Concepção, elaboração e análise de projetos na área ambiental 

    

Área de conhecimento: Inglês 

1 Estratégias de leitura, interpretação e compreensão textual 

2  Abordagem instrumental para o ensino da língua inglesa  

3 Formação das palavras por derivação 

4 Gêneros textuais e função social do texto 

5  Grupos nominais  

6 Vozes do verbo: ativa e passiva 

7  Discursos diretos e discurso indireto 

8  Frases condicionais 

9 Orações relativas 

10 Ordem dos adjetivos e advérbios 

    

Área de conhecimento: Química 

1 Tabela Periódica                                

2 Teorias Ácido-base 
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3 Ligações Químicas 

4 Soluções 

5 Eletroquímica 

6 Termoquímica 

7 Cinética Química 

8 Estrutura e Reatividade de Compostos Orgânicos 

9 Substituição Eletrofílica Aromática 

10 Análise Conformacional e Isomeria 

    

Área de conhecimento: Biologia 

1  Dinâmica populacional, especiação e mecanismos de seleção natural. 

2 Seres vivos: estratégias adaptativas e relações intra e inter específicas. 

3  Fotossíntese: processo metabólico associado às implicações econômicas e ecológicas. 

4  Fisiologia humana: interações entre estrutura e função dos sistemas. 

5 Caracterização dos ecossistemas brasileiros. 

6  Níveis de organização dos seres vivos e suas especificidades                

7 Biotecnologias e desenvolvimento sustentável.                

8 Limnociclos: caracterização e alterações antrópicas. 

9 O impacto das atividades industriais e humanas sobre o ambiente natural: desafios do desenvolvimento de cidades sustentáveis. 

10 O semiárido e o novo código florestal. 

    

SIMÕES FILHO 

Área de conhecimento: Língua Portuguesa 

1 Coerência e coesão textuais 

2 A produção do texto oral 

3  Língua e poder: a gramática normativa na escola 

4 Análises textuais e discursivas no contexto da contemporaneidade; 

5 Coerência e coesão textuais 

6 A produção do texto oral 

7 Ferramentas digitais no ensino de língua portuguesa: redes sociais, blogs, hipertexto e  demais ambientes virtuais de comunicação; 

8 Literatura e outras linguagens; 

9 Literatura baiana 

10 Literatura africana de língua portuguesa 

 

Área de conhecimento: Matemática   

1 Funções e aplicações 

2 Trigonometria 

3 Geometria Plana 

4 Geometria Espacial 

5 Geometria Analítica 

6 Números Complexos e Polinômios 

7 Exponenciais e Logaritmos 

8 Matrizes, determinantes e sistemas lineares 

9 Probabilidade e Noções de Estatística 

10 Análise Combinatória 

    

Área de conhecimento: Mecânica   

1 Elementos de máquinas 

2 Sistemas de Lubrificação e propriedade dos lubrificantes 

3 Metrologia dimensional 

4 Processos de fabricação mecânica 

5 Projetos mecânicos 

6 Manutenção mecânica 

7 Planejamento da manutenção  
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8 Máquinas térmicas 

9 Processos de soldagem 

10 Inspeção de equipamentos 

    

Área de conhecimento: Física    

1 Leis de conservação – Energia, Momentum Linear e Angular 

2 Termodinâmica 

3 Eletromagnetismo 

4 Dinâmica dos Fluidos 

5 Óptica 

6 Ondas 

7 Introdução a Física Quântica 

8 Oscilações 

9 Cinemática Uni e Bidimensional 

10 Leis de Newton 

    

Área de conhecimento: Eletromecânica 

1 Controladores lógicos programáveis 

2 Sensores, transdutores e atuadores 

3 Redes de comunicações Industriais 

4 Acionamento eletro-pneumático 

5 Máquinas Elétricas 

6 Circuitos elétricos 

7 Circuitos magnéticos 

8 Instalações residenciais em baixa tensão 

9 Instalações industriais em baixa tensão 

10 Técnicas de medição industrial 

    

Área de conhecimento: Metalurgia  

1 Beneficiamento de Minérios 

2 Siderurgia 

3 Propriedades dos Materiais 

4 Metalurgia Extrativa dos Não-Ferrosos 

5 Conformação Mecânica 

6 Tratamentos Térmicos 

7 Fundição 

8 Inspeção de Equipamentos 

9 Soldagem 

10 Corrosão 

    

Área de conhecimento: Petróleo e Gás  

1 Química do petróleo e gás natural 

2 Geologia e geofísica do petróleo 

3 Desenvolvimento sustentável 

4 Reservatórios e avaliação das formações 

5 Métodos de elevação 

6 Regulação do petróleo e gás 

7 Segurança e controle de poços 

8 Equipamentos industriais 

9 Fluidos 

10 Fenômenos de transporte   
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VALENÇA 

Área de conhecimento: Geografia   

1  Diversidades do clima e meio ambiente na região Nordeste 

2 O processo da urbanização brasileira a partir do sec. XX 

3 Desenvolvimento e a questão ambiental 

4 A globalização e o processo de fragmentação mundial 

5  A indústria brasileira frente ao mercado de capital 

6  Estrutura fundiária e conflitos de terra no Brasil  

7  O Brasil no contexto das relações internacionais 

8  Dinâmica populacional: uma questão social no Brasil 

9  O espaço geográfico e suas representações 

10  Problemas ambientais urbanos 

    

Área de conhecimento: Matemática   

1 Função: definição, composta, inversa. Função Afim e Função Quadrática. Aplicações. 

2 Estatística 

3 Análise Combinatória e Probabilidade 

4 Trigonometria 

5 Geometria Plana 

6 Cálculo Integral e Diferencial 

7 Álgebra Linear: sistemas de equações lineares, espaços vetoriais, transformações lineares 

8 Álgebra Vetorial 

9 Polinômios e Equações Algébricas 

10 Ensino da Matemática com ênfase nas tecnologias 

    

Área de conhecimento: Química   

1  Estrutura Atômica 

2 Classificação Periódica dos Elementos 

3 Ligações Químicas  

4  Teorias Ácido-base 

5  Soluções 

6  Cinética Química 

7  Eletroquímica 

8 Termoquímica 

9 Análise Conformacional e Isomeria 

10  Estrutura e Reatividade dos Compostos Orgânicos 

    

Área de conhecimento: Física 

1 Ótica. 

2 Leis da Termodinâmica 

3 Hidrostática, Hidrodinâmica e Fluidos. 

4 Corrente, Resistência e Lei de Ohm 

5 Campo Elétrico e Campo Magnético 

6 Leis de Kepler, movimentos da Terra e suas consequências. 

7 A Teoria da Relatividade e a Mecânica Quântica 

8 Objetivos e finalidades das propostas curriculares do ensino da Física. 

9 O papel da História das Ciências no ensino de física 

10 Relações Ciência-tecnologia-sociedade-ambiente e as contribuições da física. 

    

Área de conhecimento: Recursos Pesqueiros 

1 Seleção de área para aquicultura: topografia, qualidade do solo e suprimento de água 

2  Produtos e Subprodutos do pescado 

3 Sistema de cultivo para águas continentais, estuarinas e marinhas 

4 Correntes marinhas, maré e suas influências na aquicultura 
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5  Patologias em peixes cultivados e técnicas de manejo 

6  Carcinicultura: panorama nacional e nordeste 

7  Riscos e Acidentes de trabalho na Pesca e Aquicultura: causas, consequências e ações mitigadoras 

8  Parâmetros físico-químicos e fatores biológicos no ambiente aquático continental 

9 Criação de peixes em tanque-rede: tecnologias emergentes 

10 Aquicultura e Meio Ambiente: Licenciamentos e Concessões 

    

Área de conhecimento: Turismo 

1  Tipologias do Turismo e dos Turistas 

2  Papel do Marketing nas Organizações Turísticas 

3  Gestão de Meios de Hospedagem 

4  Gerenciamento do Setor de Hospedagem 

5  SISTUR – Sistema de Turismo 

6 Legislação Aplicada ao Turismo 

7 Gestão de Qualidade em Destinos Turísticos 

8 Gerenciamento do Setor de Governança 

9 Efeito do Turismo: Impacto político, social, econômico, cultural e ambiental. 

10  Organização e realização de eventos 

    

VITÓRIA DA CONQUISTA 

Área de conhecimento: Administração 

1 A evolução da administração de empresas e o Estado atual da Teoria Administrativa 

2 Administração Científica e Escola Clássica: Ideias centrais, os principais representantes e críticas 

3 Escola de Relações Humanas: Ideias centrais, principais representantes e críticas 

4 As empresas como organizações sociais: os recursos e níveis organizacionais 

5 O contexto das empresas: ambiente, tecnologia e estratégia 

6 Planejamento da ação empresarial 

7 Organização da ação empresarial: desenho organizacional x desenho departamental 

8 A Qualidade Total e os sistemas de certificação 

9 O papel do Marketing nas empresas 

10 A importância do Composto de Marketing como estratégia de administração 

    

Área de conhecimento: Educação Física 

1 A Educação Física como componente curricular no Ensino médio: função social, objetivos e características 

2 Reflexões pedagógicas sobre a relação entre Educação, Esporte e a aula de Educação Física 

3 Metodologia de Ensino das atividades físico-desportivas para pessoas com necessidades especiais 

4 Educação Física, qualidade de vida e saúde 

5 Lazer e Educação Física: aspectos teóricos metodológicos 

6 Jogos e brinquedos populares e sua relação com os movimentos ligados a Educação Física Escolar 

7 Avaliação do processo ensino-aprendizagem em Educação Física 

8 
Possibilidades de utilização dos Esportes da natureza como conteúdos das aulas de Educação Física Escolar, classificações e  

caracterizações 

9 O conteúdo Esportivo na Educação Física Escolar 

10 A dança como conteúdo da Educação Física 

    

Área de conhecimento: Informática 

1 Estrutura de Dados. 

2 Desenvolvimento em Programação Orientada a Objetos. 

3 Desenvolvimento em Sistemas Distribuídos. 

4 Análise, Modelagem e Engenharia de Requisitos Utilizando UML 2.0. 

5 SQL - Linguagem de Definição de Dados e Linguagem de Manipulação de Dados (DDL e DML). 

6 Administração de Banco de Dados. 

7 Análise de Algoritmos. 

8 Programação Web Client Side (HTML, CSS, JavaScript, XML). Programação Web Server Side (JSP, PHP, .NET). 
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9 Padrões Web. 

10 Interface Homem-Máquina. 

    

Área de conhecimento: Matemática 

1 Auto-valores e auto-vetores 

2 Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas 

3 Diferenciação: formas indeterminadas, aplicações das derivadas 

4 Equações diferenciais de ordinárias lineares de 1ª e 2ª ordem e aplicações 

5 Integrais de linha e de superfície 

6 Limites e continuidades 

7 Sucessões e séries numéricas 

8 Técnicas de integração 

9 Teorema de gauss ou da divergência 

10 Teorema de green 

    

Área de conhecimento: Artes 

1 Parâmetros do Som e do silêncio: Altura, Duração, Intensidade e Timbre. 

2 Instrumentos Musicais: agrupamentos macros e sua divisão em famílias. 

3 Conjuntos Instrumentais. 

4 Elementos da música: notação musical. 

5 Paisagem sonora. 

6 História da música universal: da época medieval à atualidade. 

7 História da música brasileira popular. 

8 História da música brasileira erudita (acadêmica). 

9 O ensino de música através de uma linguagem musical não convencional. 

10 Manifestações musicais da atualidade: tendências, características e compositores. 

    

Área de conhecimento: História 

1 A ciência da história: Métodos, fontes e abordagens e as tendências da historiografia brasileira 

2 História e historiografia do feudalismo europeu 

3 O ensino de História: história e perspectivas 

4 História e historiografia do Brasil colonial 

5 O capitalismo e seu processo histórico, a ordem social burguesa e a formação do proletariado 

6 O Estado Imperial no Brasil, a questão da mão de obra escrava e sua superação 

7 O ensino de História e da Cultura da África, dos afrodescentes e das comunidades indígenas 

8 As elites regionais baianas e a produção agroexportadora 

9 O Brasil e sua inserção na ordem capitalista: economia, poder político, sociedade e representações 

10 Revoluções e regimes militares na América Latina no século XX 

    

Área de conhecimento: Desenho Técnico 

1 Polígonos regulares e irregulares 

2 Tangência e concordância 

3 Sólidos geométricos 

4 Planificação de poliedros regulares e irregulares 

5 Axonometria ortogonal e oblíqua 

6 
Noções de geometria descritiva: estudo do ponto e estudo da reta, a partir de um poliedro apoiado nos planos de nível, frontal e de 

perfil, representados no espaço e em épura 

7 Vistas ortográficas principais; cortes 

8 Desenho técnico: formato de papel; linhas convencionais; escalas; cotas 

9 
A geometria plana (euclidiana) e a geometria descritiva (projetiva) aplicados ao desenho 

técnico 

10 Desenho assistido por computador – CAD (Construção Civil, Elétrica e Mecânica) 

    

Área de conhecimento: Filosofia 

1  O conhecimento e o ideal de educação na filosofia platônica 
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2 A lógica, a ética e a educação em Aristóteles 

3 Entre a razão natural e a fé cristã: dilemas da filosofia escolástica medieval 

4 A filosofia e as teorias pedagógicas na idade moderna: racionalismo (Descarte), iluminismo (Kant) e idealismo (Hegel) 

5 O iluminismo e a pedagogia de Rousseau 

6 Educação e Ideologia: contribuições do pensamento Marxista para a pedagogia 

7 O século XX e a crise da razão 

8  Nietzsche e a interpretação da moral ocidental 

9 Fenomenologia, existencialismo e educação 

10 Filosofia e educação: ensino e desafios contemporâneos 

    

Área de conhecimento: Eletrônica 

1 Amplificadores operacionais 

2 Analise de Fourier 

3 Circuito inversor com controle PWM 

4 Circuitos integrados: fabricação e características 

5 Conversores AD e DA 

6 Filtros ativos 

7 Osciladores transistorizados 

8 Portas lógicas 

9 Retificação de meia onda, onda completa e trifásica; controlado e não controlado 

10 Semicondutores, diodo e transistor 

    

Área de conhecimento: Eletrotécnica 

1 Analise de circuitos elétricos de corrente continua e de corrente alternada monofásicos e trifásicos simétricos e assimétricos 

2 Magnetismo, eletromagnetismo, circuitos magnéticos e indução eletromagnética 

3 
Sistemas elétricos de potencia: geração, transmissão, distribuição e utilização de energia, cálculos de faltas assimétricas, proteção de 

máquinas e linhas de transmissão 

4 Máquinas elétricas: transformadores, máquinas síncronas, máquinas assíncronas e máquinas com computador 

5 Eficiência energética e fontes alternativas de geração de energia 

6 Qualidade da energia, indicadores, distorção harmônica, problemas e soluções 

7 Instalações elétricas de baixa, média e alta tensão: projetos, normas técnicas, tecnologias dos materiais e segurança 

8 

Medidas e ensaios elétricos: confiabilidade metrológica, medidas de precisão de resistência elétrica, medidas diretas e indiretas de 

potência e energia elétrica, medidas de resistência de aterramento e resistividade do solo, e ensaios de cabos, máquinas e aparelhos 

elétricos. 

9 Manutenção elétrica: manutenção preditiva, planejamento e execução de manutenção 

10 Automação elétrica industrial: controladores lógicos programáveis, partida e controle de velocidade de motores CC e CA 

    

Área de conhecimento: Mecânica 

1 Equipamentos Industriais (rotativos e estáticos): Operação, Manutenção, Especificação e Testes 

2 Soldagem (tecnologia de soldagem; eletrodo revestido, mig-mag, tig, oxi-acetileno; aspectos práticos e aplicações) 

3 Refrigeração (teoria geral, aspectos práticos e aplicações) 

4 Corrosão (teoria geral, aspectos práticos e implicações) 

5 Materiais metálicos e não metálicos (teoria geral, aplicações e especificações) 

6 Elementos de máquinas 

7 Inspeção de equipamentos – visual, dimensional, líquido penetrante, partícula magnética (teoria e prática) raio x, ultra som 

8 Processos de fabricação; Usinagem convencional e CNC, Fundição, Sinterização 

9 Mecânica Técnica; Resistência dos Materiais e Projetos 

10 Metalografia; Macrografia, Micrografia, Tratamentos Térmicos dos aços 

    

Área de conhecimento: Economia 

1  Teoria do consumidor, dos custos e da produção 

2  Estruturas de mercado 

3 Organização industrial 

4 Setor público e tributação 

5 Bens públicos, externalidades e informação assimétrica 
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6 Política fiscal e setor público 

7 Teoria monetária 

8 Análise IS/LM 

9  Teoria da determinação da renda e produto nacional 

10 Economia aberta: regimes cambiais, determinação da renda e impactos da política econômica 

    

Área de conhecimento: Geomática 

1 Projeções cartográficas  

2 Representação cartográfica 

3 Planejamento e desenho de mapas 

4 Sistemas de Informações Geográficas (SIG): Componentes e aplicações 

5 Modelo de dados espaciais: modelo vetorial e raster 

6 Aplicações de SIG à engenharia Ambiental 

7  Processamento e análise digital de imagens 

8 Sistemas sensores 

9 Fundamentos básicos de ARCGIS 

10 Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

    

Área de conhecimento: Engenharia Civil: Construção Civil e Estruturas 

1 Método das forças 

2 Método das deformações 

3 Processo Cross 

4 Dimensionamento e detalhamento das lajes em concreto armado 

5 Dimensionamento e detalhamento das vigas em concreto armado 

6 Dimensionamento e detalhamento dos pilares em concreto armado 

7 Dimensionamento e detalhamento de marquises e escadas em concreto armado 

8 Contratação de obras e serviços 

9 Planejamento de custos 

10 Planejamento do canteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

ANEXO IV 
 

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS DOS CAMPI DO IFBA 

 

 

 

1. CAMPUS BARREIRAS 

Rua das Várzeas, s/nº,  

Centro - Barreiras/BA 

Tel. (77) 3611-5023/3611-5419 

 

2. CAMPUS CAMAÇARI 

Loteamento Espaço Alpha, s/nº,  

Limoeiro, Camaçari/ BA.  

Tel. (71) 3649-8600 

 

3. CAMPUS EUNÁPOLIS 

Av. David Jonas Fadini, s/nº,  

Rosa Neto - Eunápolis/BA 

Telefax: (73) 3281-2266 

 

4. CAMPUS FEIRA DE SANTANA 

Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, BR 324, KM 

102,11, Bairro Aviário - Feira de Santana/BA 

Telefax: (75) 3221-6475 / 3225-3480 

 

5. CAMPUS ILHÉUS 

Rodovia Ilhéus-Itabuna BR 415, Km 13,  

Ilhéus/BA 

Tel. (73) 3656-5131 / 3656-5179 

 

6. CAMPUS IRECÊ 

Rodovia BA 148, Km 04, n° 1800,  

Bairro Vila Esperança - Irecê/BA 

Tel. (74) 3641-4929/3641-4420 

 

7. CAMPUS JACOBINA 

Av. Centenário, n° 500,  

Nazaré - Jacobina/BA 

Tel. (74) 3621-1810 

 

8. CAMPUS JEQUIÉ 

Loteamento Cidade Nova, Rua F, s/n, 

John Kennedy - Jequié/BA 

Tel. (73) 3046-2749/3525-9667 

 

9. CAMPUS PAULO AFONSO 

Avenida Marcondes Ferraz, nº 200, Qd. 26,  

General Dutra - Paulo Afonso/BA 

Tel. (75) 3282-1590 

 

 

 

 

 

 

10. CAMPUS PORTO SEGURO 

Rodovia BR 367 – Km 57,5,  

Fontana - Porto Seguro/BA 

Tel. (73) 3288-6686/3268-4631 

 

11. CAMPUS SALVADOR 

Rua Emídio dos Santos s/n, 

Barbalho - Salvador/BA 

Telefax: (71) 2102-9505 / 9504 

 

12. CAMPUS SANTO AMARO 

1ª Travessa São José, s/n,  

Bonfim - Santo Amaro/BA 

Tel. (75) 3241-0670 

 

13. CAMPUS SEABRA 

Estrada Vicinal Para Tenda s/n, Zona Rural  

Bairro Vermelho - Seabra/BA 

Tel. (75) 9811-1125/9811-1016 

 

14. CAMPUS SIMÕES FILHO 

Via Universitária, s/n,  

Pitanguinhas - Simões Filho/ BA 

Tel. (71) 3396-8400 

 

15. CAMPUS VALENÇA-TENTO 

Rua do Arame, s/n,  

Tento - Valença/BA 

Tel. (75) 3641-3051 

Telefax: (75) 3641-3050 

 

16. CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

Av. Amazonas, nº 3.150,  

Zabelê - Vitória da Conquista/BA 

Tel. (77) 3426-2271  

Telefax: (77) 3426-2421 

 

 


