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EDITAL INTERNO Nº 01/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO 

O Chefe do Departamento de Comunicação da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia – UFBA –, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital nº. 01/2022 de 28/01/2021, de convocação para contratação de docente por 
tempo determinado, publicado em extrato no D.O.U. de 31/01/2022 e no site da SUPAC (www.supac.ufba.br), torna público, que estarão 
abertas as inscrições para processo seletivo simplificado para contratação de docente por tempo determinado do Departamento de 
Comunicação, de acordo com a legislação pertinente e complementar, mediante as normas e condições contidas neste Edital 
Interno, publicado no (a) Faculdade de Comunicação, devendo ser entregue em cópia a cada candidato. 
 

1. Das Disposições Preliminares 
1.1. Número de vagas: Uma vaga. 
1.2. Regime de trabalho: 20 horas semanais. 
1.3. Disciplinas / horários: 
 COM 104 – Turma 1 (Comunicação e Tecnologia – 4h/ Obrigatória – 1º horário: Terça-feira, das 10h40 às 12h30 – 2º 

horário: a combinar), 
 COM 104 – Turma 2 (Comunicação e Tecnologia – 4h/ Obrigatória – 1º horário: Quinta-feira, das 10h40 às 12h30 - 2º 

horário: a combinar) 
 COM 334 (Comunicação Multimídia – 4h/ Optativa – Sexta-feira, das 08h50 às 12h30). 
1.4. O processo seletivo será realizado por Banca Examinadora devidamente constituída por Portaria interna do 
Departamento de Comunicação. 

 
2. Das Inscrições 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 01/02 a 10/02/2021, através do e-mail: deptcom@ufba.br . 
2.2. Para tanto, o candidato deverá requerer sua inscrição mediante o envio de mensagem no endereço de e-mail acima, 
acompanhado do formulário de inscrição devidamente preenchido (disponível em https://facom.ufba.br/ clica na aba 
“Faculdade” > “Departamento” > “Informes” e, em seguida, baixar o arquivo “Formulário de Inscrição”, preencher, salvar e 
enviar), bem como apresentar comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais). 
2.3. O pagamento será efetuado nas agências do Banco do Brasil, através de Guia de Recolhimento da União – 
GRU simples, a ser obtida no site: https://supac.ufba.br/boleto-bancario. 
2.4. O requerimento de inscrição deverá estar instruído com: 
I – Cópia, em formato PDF, dos seguintes documentos: 
a) Diploma de graduação, requisito mínimo; 
b) Título de Mestre, de Doutor ou de Livre-Docente, requisito complementar e opcional; 
c) Documento oficial de Identidade, para brasileiros; 
d) Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 
e) Título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros; 
f) Documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros. 
II – Cópia, em formato PDF, do Currículo Lattes atualizado, com os documentos comprobatórios, em uma via. 
2.5. Para a titulação exigida no item anterior, somente serão considerados: 
a) Os diplomas de graduação registrados ou revalidados, até a contratação; 
b) Os títulos de Mestre e Doutor expedidos por instituições de ensino superior nacionais ou por universidades 

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

Educação. 
2.6. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos 
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exigidos para a participação no processo seletivo. 

2.7. A inscrição poderá ser efetivada pelo candidato ou seu procurador legalmente constituído. 
2.8. Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada. 
2.9. Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento da taxa são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
2.10. Será cancelada a inscrição do candidato que tenha efetuado pagamento do valor da inscrição através de cheque e 
este seja devolvido, por qualquer motivo. 
2.11. A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas e a contratação do candidato, desde que verificada 
a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos 
apresentados. 
2.12. Não haverá isenção de pagamento dos valores estabelecidos no item 2.2. 
2.13. Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do 
processo seletivo por conveniência da Administração ou motivo de força maior. 
2.14. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo com as condições previstas neste Edital 
Interno. 
2.15. Finda as inscrições no dia 10/02/2022, o Departamento de Comunicação reunirá todas as inscrições 
enviadas por e-mail, que serão devidamente homologadas e comunicadas por e-mail aos candidatos no 
expediente matutino do dia 11/02/2022, de forma a preparar para o sorteio e início das provas. 

 
3. Do Processo Seletivo 
3.1. O processo seletivo constará de três etapas distintas: 
a) Análise de currículo, com valor máximo de até 3 (três) pontos; 
b) Prova didática, com valor máximo de até 5 (cinco) pontos; 
c) Entrevista, com valor máximo de até 2 (dois) pontos; 
3.2. Em função do que dispõe a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que declarou Emergência de Saúde Pública em 
decorrência de Infecção Humana por coronavírus, o processo seletivo será realizado exclusivamente através de atividades 
remotas, síncronas (prova didática e entrevista) e assíncrona (análise de currículo), seguindo as seguintes etapas: 
a) Instalação da banca e sorteio da ordem de apresentação da prova didática e da entrevista 
Local: Link de vídeo conferência a ser disponibilizado pela coordenação do processo seletivo e enviado aos participantes 
por e-mail no dia 11/02/2022. 
Data: 11/02/2022 (sexta-feira) 
Horário: 15h00 
b) Prova didática e entrevista 
Local: Link de vídeo conferência a ser disponibilizado pela coordenação do processo seletivo, com o apoio do 
Departamento, e enviado aos participantes por e-mail, logo após o sorteio do dia 11/02/2021 e pelos dias subsequentes, tanto 
quanto seja necessário para atender a todos os candidatos inscritos. 
Data: 14/02/2021 (segunda-feira) 
Horário: a partir das 8h00, de acordo com a ordem de sorteio. A comissão, como o apoio do Departamento, informará a ordem das 
apresentações. 
c) Análise de currículo (atividade interna da comissão examinadora) 
A comissão se reunirá privativamente mediante link de vídeo conferência, disponibilizado para este fim, tão logo se encerrem 
as provas didáticas e entrevistas. 
Obs: Os candidatos devem estar presentes ao link, no horário definido para a instalação da banca e sorteio da ordem de 
apresentação da prova didática e entrevista, na data indicada acima. O não comparecimento do candidato (a), em 
quaisquer das duas atividades, implica automaticamente na desclassificação. 

 
4. Da Realização das Provas 
4.1. Para a prova didática está indicado 1 (um) ponto, versando sobre itens dos programas das disciplinas do processo 
seletivo, conforme se segue: 
- “Comunicação, cultura algorítmica e sociedade de plataformas”. 
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4.2. A indicação bibliográfica e os programas das disciplinas que integram esse processo seletivo constam do Anexo I 
deste Edital Interno. 
4.3. Em nenhuma das provas do processo seletivo será admitida a comunicação direta ou indireta entre os 
candidatos. 
4.4 Da Análise do Currículo: 
4.4.1. Os títulos serão classificados em: 
I – acadêmicos; 
II – científicos, artísticos e literários; 
III  – didáticos; 
IV – profissionais. 
4.4.2. A relação dos títulos que serão pontuados e a pontuação de cada título estão disponíveis aos candidatos e constam de 
um Barema – incluído no Anexo I deste Edital - aprovado pelo Departamento de Comunicação. 
4.5. Da Prova Didática: 
4.5.1. A prova didática terá como objetivo avaliar o candidato 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. 
4.5.2. A prova didática será realizada em tantas sessões públicas quantos forem os candidatos inscritos. 
4.5.3. Os candidatos encaminharão por e-mail os respectivos planos de aula, antes da realização prova didática, até o 
encerramento das inscrições, no dia 10.02.2022. 
4.5.4. Cada candidato disporá de 20 minutos para a apresentação de sua aula, com tolerância de até 1 minuto. O candidato 
que descumprir o tempo estabelecido para a aula será desclassificado. 
4.6. Da Entrevista 
4.6.1. Imediatamente após a apresentação da prova didática, cada um dos membros da Banca Examinadora formulará 
pelo menos uma questão ao candidato, versando sobre o interesse do candidato pela área que pretende ensinar e 
sobre conteúdos teóricos da(s) disciplina(s) em exame. Os candidatos também podem ser arguidos sobre a 
disponibilidade de assumirem as aulas nos horários estabelecidos. 

 
5. Da Avaliação das Provas e da Classificação 
5.1. A Banca Examinadora reunir-se-á, privadamente, para avaliar as provas e emitir o seu juízo quanto a elas. 
5.2. Para a prova didática, os examinadores atribuirão notas, individualmente, obedecendo a escala de 0 (zero) a 5 (cinco). 
5.3. Para a entrevista, os examinadores atribuirão notas, individualmente, obedecendo a escala de 0 (zero) a 2 (dois). 
5.4. Para a análise de currículo, os examinadores atribuirão pontos, a partir dos documentos enviados pelos candidatos, 
de acordo com o Barema que integra o Anexo I deste edital. A atribuição será coletiva e consensual. 
5.5. A nota final do candidato será resultante da média aritmética das notas finais atribuídas por cada um dos 
examinadores. 
5.6. Será considerado classificado o candidato que obtiver nota final mínima 7 (sete). 
5.7. Será considerado como primeiro colocado o candidato que obtiver a maior média aritmética das notas finais atribuídas 
pelos examinadores. 

 
6. Da Homologação do Resultado das Provas e dos Recursos 
6.1. A Banca Examinadora elaborará relatório final, apresentado como uma ata, contendo as diversas avaliações dos membros 
da Banca Examinadora, referentes aos candidatos e, em exposição sucinta, narrará os fatos e as provas do Processo Seletivo, 
justificando as indicações, se houver. 
6.2. O relatório final da Banca Examinadora deverá ser submetido ao plenário do Departamento. 
6.3. A Banca Examinadora preencherá e assinará o Formulário E – Resultado do Processo Seletivo Simplificado para 
Contratação de Docente por Tempo Determinado. 
6.4. Qualquer candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem 
examinados, mediante requerimento dirigido à Direção da Unidade Universitária através do e-mail facomdir@ufba.br, 
com cópia para o Departamento de Comunicação deptcom@ufba.br , no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da publicação do 
resultado das provas. 
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6.4.1. Os recursos serão julgados pela Congregação da Unidade Universitária. 
6.4.2. Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente. 
6.4.3. O resultado dos recursos estará à disposição dos interessados no site da Facom. 

 
7. Das Disposições Gerais 
7.1. A aprovação no processo seletivo não assegura ao candidato o direito de contratação, ficando a concretização 
deste ato condicionada à observância das normas legais pertinentes e à rigorosa ordem de classificação. 
7.2. O prazo de validade do processo seletivo será de 1 (um) ano, contado a partir da data de publicação do resultado 
da seleção no Diário Oficial da União. 
7.3. Os candidatos aprovados e selecionados serão contratados no nível I, da classe de Professor Auxiliar, em conformidade 
com a Lei nº 12.772, de 28.12.2012 (Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal). Apesar de ser contratado como 
auxiliar receberá a Retribuição por Titulação – RT conforme a titulação que possua. 
7.4. A inscrição do candidato no processo seletivo implica conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas 
no presente Edital Interno, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
7.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Comunicação e em grau de recurso pela Congregação 
da respectiva Unidade Universitária. 

 
Salvador, 31 de janeiro de 2022 

 
 

 

 
 
 

Prof. Sérgio Sobreira Araújo 
Chefe do Departamento de Comunicação 
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ANEXO 1 – EDITAL INTERNO Nº 01/2022 
 
Ponto escolhido para o processo seletivo simplificado para contratação de docentes por tempo determinado, incluindo ementas 
e indicações bibliográficas; Barema para o cálculo de pontos da análise de currículo do processo seletivo, com peso 3 (três). 
 
 
Ponto: “COMUNICAÇÃO, CULTURA ALGORÍTMICA E SOCIEDADE DE PLATAFORMAS”. 

Disciplinas: 
 
COM 104 – Comunicação e Tecnologia – Turmas 01 e 02 
Ementa 
Teoria da Comunicação; Teoria Sociológica e Filosofia da Técnica; História da Técnica e História das Mídias; 
Cultura Técnica e Mediação; Cultura Digital; Dado, Informação e Conhecimento; Redes, Filosofia das Redes e 
Redes de Telecomunicação; Internet e história do ciberespaço; Mídias de Massa e Mídias Pós-Massivas; 
Redes Sociais e Mídias Sociais; Virtual, Realidade Virtual e Realidade Aumentada; Mobilidade e Comunicação; 
Celulares, Tablets; Mídias Locativas; Cultura dos Aplicativos; Plataformas Digitais; Dataficação da Vida; 
Jornalismo Digital, Jornalismo de Dados e Fake News; Cultura do Algoritmo; Enviesamento algorítmico; 
Comunicação, Tecnologia e Política; Cyberpunks, Hackers e Política da Informação; Ciberativismo, Governo 
Eletrônico, Ciberdemocracia; Privacidade, vigilância e dados pessoais; Humanidades Digitais; Big Data; 
Computação nas Nuvens; Cidades Inteligentes; Internet das Coisas 
Referências 
Amadeu, S. Governo dos algoritmos. Revista de Políticas 

Públicas. v. 21, n. 1 (2017) In 
http://dx.doi.org/10.18764/2178-2865.v21n1p267-281 

Amadeu, S. Ciberativismo, cultura hacker e o individualismo colaborativo. Revista USP, n. 86, p. 28-39, 
2010. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13811/15629 

Amorim, H, Moda, F.B - Trabalho por aplicativo: gerenciamento algorítmico e condições de trabalho dos 
motoristas da Uber, In Revista Fronteiras, v. 22, n. 1
 (2020). Disponível em 
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2020.221.06/60747739 

D’Andréa, C; Dalben, S. Redes sociotécnicas e controvérsias na redação de notícias por robôs. In 
Contemporanea, v. 15, n. 1 (2017), disponível em 
https://portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/21412/14437 

Deleuze, G. Post-Scriptum sobre as sociedades de controle. In: . Conversações: 1972- 1990, Editora 34, pp. 
219-226, 1992. Disponível em: 
http://www.portalgens.com.br/filosofia/textos/sociedades_de_controle_deleuze.pdf 

Flusser, V. O que é comunicação? In: . O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. 
São Paulo: Cosac Naify, p. 88-100, 2007. 

Foucault, M. O panoptismo. In:          . Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, p. 186-214, 
2009. 

Fuchs, C. Como podemos definir vigilância. São Paulo, Revista Matrizes, n. 1, julho-dezembro, 2011, pp. 
109-136. disponível em https://www.redalyc.org/pdf/1430/143022280006.pdf 

Jenkins, H., Cultura da Convergência, RJ. Aleph, 2009 (introdução e capítulo 3). 
Jurno, A.C; Dalben. S. Questões e apontamentos para o estudo de algoritmos., Revista Paragrafo, v. 6, n. 
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1 (2018) - http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/issue/view/59/showToc 
Lemos, A. Cibercultura, Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea. Porto Alegre, Sulina. 2002. 

(Capítulo 1) 
Lemos, A. Things (and People) are the Tools of the Revolution. Disponível em: 

https://politics.org.br/edicoes/things-and-people- are-tools-revolution 
Lemos, A. A tecnologia é um vírus. Prefácio. In, Ferrari, P. Nós, Tecnoconsequências sobre o humano. 

Porto Alegre, editora Fi, disponível em http://www.editorafi.org 
Lemos, A. Isolamento Digital e o Novo Coronavrus. In Jornal Correio, Salvador, 24 

de março de 2020. Lemos, A. A construção do novo coronavírus. In Jornal 
Correio, Salvador, 14 de março de 2020. 

Lemos, A. Epistemologia da Comunicação, Neomaterialismo e Cultura Digital. In Revista Galáxia 
(PUC/São Paulo) no.43 São Paulo Jan./Apr. 2020, Mar 20, 2020. https://doi.org/10.1590/1982-
25532020143970 

Lemos, A. Desafios atuais da Cibercultura. In Jornal Correio do Povo, Caderno de Sábado, Porto Alegre, 
15 de junho de 2019. Lemos, A; Domingo, D. Journalism and Algorithm. In Brazilian Journalism 
Research, v/ 16, n. 3, 2020. In https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/1390 

Lemos, A. Veras, N. Cidadão Sensor e Cidade Inteligente: Análise dos Aplicativos Móveis da Bahia. 
Revista Famecos, v. 25, n. 3, 2018, pp. 1-19. 

Lemos, A. Cidades Inteligentes., in GV Executivo., volume 12, número 2., julho/dezembro 2013. S?o 
Paulo: FGV-EAESP., pp. 46- 49., ISSN – 1806-8979 

Lemos, A. JESUS, R. S. Salvador inteligente? Comunicação, invisibilidade e operação manual em 
experiências de IoT na capital baiana. Revista Ecopós, Vol. 20, n. 03, Novembro/ dezembro de 
2017, p. 66-92. ISSN: 2175-8689 

Lévy, P. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2011. (Capítulo 1) 
Marcondes Filho., C. Até que ponto de fato nos comunicamos?. SP, ed. Paulus, 2004. Marques, F. J. 

Ciberpolítica. Edufba, 2016. In https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19351 Musso, P. A Filosofia da 
Rede., in Parente, A., Tramas da Rede. Porto Alegre, Sulina, 2004. 

Poell, Nieborg, Van Dijck., Plataformização. In Revista Fronteiras, v. 22, n. 1 (2020).
 Disponível em 
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2020.221.01/60747734 

Saad, E. O Algoritmo Curador – O papel do comunicador num cenário de curadoria algorítmica de 
informação, COMPOS, 2012. 
https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/handle/123456789/2852 

Serres, M. A Polegarzinha. RJ: Bertrand Brasil, 2013. 
Schonberger, V., Cukier, K., Big Data. Como extrair volume, variedade, velocidade e valor da avalanche de 

informação cotidiana. RJ, Elsevier, 2013. 
Weissberg, J-L., Paradoxos da teleinformática., in Parente, As Tramas da Rede. Porto Alegre, Sulina, 2004. 

 
COM 334 – Comunicação Multimídia 
Ementa 
Conceitos essenciais da lógica hipermidiática de comunicação; aspectos da mediação nos ecossistemas 
midiáticos digitais; criação e análise de narrativas multi, inter e transmidiáticas; cultura participativa e 
colaboração em rede; lógicas comunicacionais e produção de sentidos em contextos de convergência. 
Referências 
ALZAMORA, G; TÁRCIA, Lorena. Convergência e transmídia: galáxias semânticas e narrativas emergentes no 

jornalismo. Brazilian Journalism Research, v. 8, n.1, 2012. Disponível em: 
https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/401 Acesso em: 20.Mar.2018. 
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ALZAMORA, J ZILLER. A dinâmica associativa das mídias sociais: semiose e convergência. TECCOGS: Revista 
Digital de Tecnologias Cognitivas 8, 115-130. Disponível 
em:http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/dossies/2013/edicao_8/2- 
dinamica_associativa_midias_sociais-semiose_convergencia.pdf. Acesso em: 1.ago.2018 

BASTOS, Marcos. Remix como polifonia e agenciamentos coletivos. In: MARTINS, Camila D. et al. (orgs.). 
Territórios recombinantes: arte e tecnologia. São Paulo: Instituto Sérgio Motta,2007. 

CAPRA, F. Vivendo redes. In: DUARTE, Fábio et al. (ors). O tempo das redes. São Paulo: Perspectiva, 2008.  
D´ANDRÉA, Carlos. Conexões intermidiáticas entre transmissões audiovisuais e redes sociais online: 

possibilidades e tensionamentos. In: XVIII Encontro Anual da Compós, Belém (PA). Anais of Conexões 
intermediárias entre transmissões audiovisuais e redes sociais online: possibilidades e 
tensionamentos, 2014. Disponível em: 
http://www2.faac.unesp.br/comunicacaomidiatica/index.php/comunicacaomidiatica/article/viewArti
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