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RESOLUÇÃO CONSEPE 038 / 2022

REITORIA/UEFS

PUBLICADO D.O.E.

Em, 26/04/2022

Alterar o Parágrafo 6º do Artigo 13 da RESOLUÇÃO CONSEPE 237/2010, que trata das Normas de
Concurso Público para o ingresso nas classes de Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto.

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições, ad referendum

RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar o Parágrafo 6º do Artigo 13 da Resolução CONSEPE 237/2010 nos seguintes termos:

Parágrafo 6º  -  Havendo mais de 01 (um) candidato habilitado, a comissão julgadora indicará a
respectiva ordem de classificação em função da soma das médias alcançadas pelo candidato,
observados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) Candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o art. 27,
parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003;

b) Candidato que obtiver, sucessivamente, maior pontuação na prova didática e/ou prática, na prova
escrita e na prova de títulos;

c) Candidato com maior pontuação na prova de títulos acima do limite dos 100 pontos considerados
para cálculo da nota final de cada candidato;

d) Tiver exercido, efetivamente, a função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo
Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei federal nº 11.689, de 09 de
junho de 2008 e a data de término das inscrições;

e) For o candidato mais velho, observando-se a data de nascimento, considerando dia, mês e ano (no
caso de ainda persistir o empate);

f) Persistindo o empate em vista dos critérios acima, caberá à Banca Examinadora estabelecer o
desempate por critério por ela própria estabelecida.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Reitoria, 25 de abril de 2022.

Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE



 

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 25/04/2022, às
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