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ATA DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO
DETERMINADO, REFERENTE AO EDITAL INTERNO 02/2022
No dia quatorze de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 8:30 horas na sala 7b da Facom, foi
aberta a sessão pública de seleção para contratação de docente por tempo determinado, com a
presença de candidato/as e de todos os membros da comissão examinadora, realizando o sorteio
das provas didáticas, que, por sua vez, foram iniciadas às 9h do mesmo dia 14/06/2022 e
encerradas às 12h. Entre os dias quatorze e dezessete de junho do ano de dois mil e vinte e dois,
reuniu-se a banca examinadora composta pelos professores Marcos Oliveira de Carvalho, Alex
Santos Barbosa e Leonardo Abreu Reis, sob a presidência do primeiro e através da plataforma de
vídeo conferência Google Meet, para então proceder à seleção para contratação de docente por
tempo determinado das disciplinas COMB 56 (Teorias da Cultura), COMB 57 (Políticas Culturais) e
COM 365 (Comunicação e Cultura), em conformidade com o Edital Interno nº 02/22 de 30/05/2022,
da Chefia de Departamento de Comunicação da FACOM/UFBA, divulgado amplamente por meios
digitais em tempo hábil para as devidas providências de inscrição dos candidatos. Os critérios de
avaliação e do Barema, assim como as etapas de avaliação, foram fixados pelo Edital e aprovados
em reunião departamental de 16/05/2022, que tratou especificamente dessa seleção. Foram
fixados os seguintes critérios: seleção em três etapas – prova didática, entrevista e análise de
currículo. Para a prova didática, cada candidato/a dispôs de 20 minutos para a apresentação de
sua aula, em torno do ponto: “As políticas culturais e as modalidades de atuação do Estado no
campo da cultura”, seguida da etapa de entrevista e avaliação do currículo. Na etapa da entrevista,
as/os candidato/as foram arguidos pelos membros da banca, em conformidade com o referido
Edital. A análise de currículo, por sua vez, avaliou os títulos com base nos itens: I – acadêmicos; II –
científicos, artísticos e literários; III – didáticos; IV – profissionais, pontuados de acordo com o
Barema – incluído no Anexo I do Edital. A prova didática avaliou as/os candidatas/os quanto ao
domínio do assunto, à capacidade de comunicação, de organização do pensamento e de
planejamento, às estratégias de ensino utilizadas e domínio dos recursos didáticos utilizados e à
apresentação da aula. Concluídas as provas didáticas e as entrevistas, a Comissão se reuniu ao
longo do dia dezessete de junho do mesmo ano para atribuir as notas. A nota final do/as
candidato/as resultou da média aritmética das notas finais atribuídas por cada uma das
examinadoras. Em conformidade com o edital, a banca classificou o/a candidato/a que obteve nota
final mínima 7 (sete), chegando-se à seguinte ordem de classificação: 1º- BRUNA PEGNA
HERCOQ: 9,38. 2º- HANAYANA BRANDÃO GUIMARÃES FONTES LIMA: 9,03. 3º- CHRISTIANO
NASCIMENTO OLIVEIRA: 8,63. 4º- MIRNAH LEITE MEDEIROS MASCARENHAS ANDRADE: 8,17.
5º- RAFAEL REBOUÇAS SILVEIRA: 8,09. A candidata a seguir teve pontuação inferior à nota
mínima e foi considerada reprovada: RANY DIAS DE SOUZA: 5,53. Os candidatos CAIO DUARTE
KELLY, DANILLO MOTA LIMA e MEG SAIARA SILVA RIBEIRO DE MACEDO não compareceram ao
sorteio da ordem da prova didatica e entrevista para o processo seletivo e por essa razão, foram
considerados ausentes. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida e aprovada pela comissão que a
assina e o resultado foi encaminhado ao Departamento de Comunicação.
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