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ATA DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO
DETERMINADO, REFERENTE AO EDITAL INTERNO 01/2021
Entre os dias dez, onze e doze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se a banca
examinadora composta pelos Professores Marcos Oliveira Carvalho, Leonardo Abreu Reis e
Izabel de Fátima Cruz Melo, através da plataforma de vídeo conferência Google Meet, para
proceder a seleção para contratação de docente por tempo determinado para as disciplinas
COMA90 (Oficina de Realização de Filmes d Produtos Audiovisuais), COM368 (Linguagens
Cinematográficas) e COM328 (Direção), de acordo com o Edital Interno nº 01/21 de 25/01/2021,
do Chefe de Departamento de Comunicação da FACOM/UFBA, divulgado amplamente por meios
digitais em tempo apropriado para as devidas providências de inscrição dos candidatos. A
Comissão se reuniu incialmente com a Chefia de Departamento, através de meios remotos
digitais, para conhecer o resultado das inscrições e receber instruções e indicações sobre a
condução do processo seletivo, tendo em vista que, pela primeira vez, foi realizado integralmente
através de atividades remotas síncronas. Os critérios de avaliação e do Barema, assim como as
etapas de avaliação já haviam sido fixadas pelo Edital e aprovadas pela reunião departamental
de 14/12/2020, quando foram fixados os seguintes critérios: seleção em três etapas – análise de
currículos, entrevista e prova didática, sendo que esta etapa teve como ponto - “Elementos da
linguagem audiovisual: direção e roteiro”. A análise de currículo avaliou os títulos classificados
em 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, realizada
através de sessões de vídeo conferência, 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. Cada candidato dispôs de 20 minutos para a apresentação de sua aula, seguido da etapa
final de avaliação, a entrevista. A etapa de realização do processo seletivo teve início às 9h do
dia 10/02/2021, com a realização do sorteio da ordem das provas didáticas, que foram iniciadas
às 10 h. do mesmo dia e se seguiram até as 10h40 do dia 12/02/2021, quando, após concluídas
as provas didáticas e entrevistas, a Comissão se reuniu para atribuir as notas. Os pontos foram
somados e ponderados, chegando-se à seguinte ordem de classificação: 1º - Gabriela Marques
Gonçalves - 9,70; 2º Marcos Antonio Neves dos Santos - 9,60; 3º - Ceci Alves dos Santos 9,40; 4º - Felipe da Silva Borges - 9,37; 5º - Bruno Saphira Ferreira Andrade - 9,30. Os
seguintes candidatos, mesmo tendo logrado nota acima de 7,0 (sete) não foram considerados
aprovados em função do que dispõe o Art. 8º da Instrução Normativa nº 1/2019 da SUPAC/UFBA:
Alisson Guttemberg da Silva Souza - 9,23; Ramon Mota Coutinho - 9,20; Paulo Cesar Santana
de Alcantara Filho - 8,67; Leon Orlanno Lobo Sampaio - 8,65; Leandro Afonso Guimarães - 8,60;
Rafael Wandrastch Urban - 8,57; Tatiana Levin Lopes da Silva - 8,43; Rubia Mercia de Oliveira
Medeiros - 8,20; Elva Fabiane Matos do Valle - 7,50; Tatiana Trad Netto - 7,20; Lucas Ravazzano
de Matos Batista - 7,20; Wanderley Anchieta - 7,07; Diego Pacheco Damasceno - 7,03. Os
candidatos a seguir tiveram pontuação inferior à nota mínima e também foram considerados
reprovados: Marcos Pierry Pereira dos Santos - 6,50; Wanderley de Mattos Teixeira Neto - 6,37;
Livia Maria Marques Sampaio - 6,20; Elisson Tiago Barros Amate - 6,18; Danilo Daher Alvarenga
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- 5,57; Paulo Rodrigo do Nascimento Matos Silva - 5,47; Vinicius Navarro Morende - 5,47;
Geraldo Blay Roizman - 4,93. O candidato Leomir Costa de Oliveira atrasou mais de 15 minutos,
inviabilizando sua participação, tendo a comissão decidido pela sua desclassificação em função
do atraso. Os candidatos Diogo Oliveira Teles e Jonathan Sampaio de Andrade informaram que
não poderiam comparecer. Diante disso, foram considerados ausentes. Nada mais havendo a
tratar, a ata foi lida e aprovada pelos membros da comissão que a assinam e o resultado foi
encaminhado ao Departamento de Comunicação.
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