Universidade Federal da Bahia
Escola de Administração da UFBA
Programa de Estudos, Pesquisas e Formação em Políticas e Gestão de Segurança Pública - PROGESP /
RENAESP/NEA
Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENAESP/SENASP/MJ
Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão – FAPEX

EDITAL 005/2015 - PROGESP/RENAESP/UFBA - PARA SELEÇÃO DE CONSULTOR
PEDAGÓGICO
V Curso de Especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública - V CEGESP
A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.645.162/0001-91, com sede na Avenida Manoel Dias da Silva,
1.784 Ed. Comercial Pituba Trade – Pituba, CEP: 41.830-001 - Salvador - Bahia, neste ato
representada por seu Diretor Executivo, Dr. Marcelo Frederico Augusto dos Santos Veras, em razão do
apoio ao Projeto ref. Fapex nº150043, oriundo do Convênio 39/2015 ,firmado entre a FAPEX e UFBA vem,
através do projeto, tornar público o processo seletivo para 01 consultor pedagógico para atuação no V
Curso de Especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública – V CEGESP.

1.

Requisitos obrigatórios

1.1. Nível superior em Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas;
1.2. Mestrado com dissertação sobre tema aderente às linhas de pesquisa do curso;
1.3. Experiência comprovada em coordenação pedagógica ou apoio pedagógico em cursos de
formação continuada na área objeto do curso.

2.

Das inscrições

2.1 As inscrições deverão ser realizadas presencialmente, no período de 26/11/2015 a 04/12/2015, na
secretaria do PROGESP, localizada à av. Reitor Miguel Calmon, s/n Vale do Canela – Salvador – BA,
3º andar, Escola de Administração da UFBA.
2.2 No ato das inscrições, os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar cópia dos seguintes
documentos:
1

a) Identidade e CPF;
b) Currículo Lattes e/ou Vitae;
c) Diplomas, certificados e títulos de formação acadêmica;
d) Certificados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado ou outros documentos com

valor comprobatório para demonstrar sua experiência;
e) Cópias das publicações e da dissertação ou links para acesso.

3. Do processo seletivo
3.1

Os (as) candidatos (as) deverão participar de processo seletivo a ser realizado mediante análise
curricular.

3.2

Em caso de empate, os candidatos serão avaliados a partir de desempenho em aula didática de
até 30 minutos sobre o tema objeto do curso.

Análise Curricular
Os (as) candidatos (as) serão selecionados (as) em função da pontuação obtida a partir dos critérios
apresentados no quadro abaixo.
3.3. Barema / Pontuação na Análise Curricular

Alínea

Critério

Pontuação Pontuação
por título
Máxima
apresentado

A

Nível superior em Ciências Humanas ou Ciências Sociais
Aplicadas.

1,0

1,0

B

Mestrado com dissertação sobre tema com aderência às
linhas de pesquisa do curso.

1,5

1,5

2,0

2,0

C

Experiência comprovada em coordenação pedagógica/ apoio
pedagógico de/em cursos de formação continuada na área de
política e gestão de segurança pública.

D

Experiência comprovada em docência do ensino superior

0,5 por
semestre

1,5

E

Experiência comprovada em pesquisa na área de política e
gestão de segurança pública.

1,0 por
pesquisa

3,0
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F

Publicação, em livros com corpo editorial ou revistas com
sistema de revisão por pares e classificação nos sistemas
internacionais, em temáticas na área de violência e/ou
segurança pública e aderentes às linhas de pesquisa do curso.

0,5

1,0

4. Produtos/Resultados esperados
Os pagamentos serão realizados mediante a entrega de 3 (três) produtos (emitidos em notas
fiscais pessoa física) no valor bruto de R$ 4.632,86, totalizando R$ 16.678,29 (valor com
encargos). Detalhes abaixo:

N°

Descrição do Produto

01

Plano de trabalho contendo descrição dos
procedimentos de articulação, elaboração e entrega
dos produtos. Produto contendo instrumento de
avaliação docente/componente curricular/avaliação
de curso e Manual do aluno.

02

Produto contendo Relatório de processo (reuniões
pedagógicas, acompanhamento pedagógico, reuniões
/ oficinas elaboração de projetos e TCC,
encaminhamento/acompanhamento de orientação
TCC); Plano de distribuição de orientação de trabalho
de conclusão de curso; Relatório de avaliação
docente/componente curricular.

03

Produto contendo Relatório de perfil dos concluintes e
avaliação do curso e Relatório de desenvolvimento de
TCC.

Valor total

Data de
entrega

Valor Bruto R$

Mês 01

R$ 4.632,86

Mês 04

R$ 4.632,86

Mês 10

R$ 4.632,86

R$ 16.678,29
(valor com
encargos)

4.1 Pagamento
A nota fiscal deverá ser entregue à coordenação até o dia 20 do mês de competência. Precisam
dos seguintes documentos para processamento:
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Cópia do CPF/RG;
Comprovante de pagamento do recolhimento do ISS original pago;
Cópia do PIS/PASEP ou NIT;
Cópia dos Dados Bancários (banco/ Ag. / conta);
Cópia do Comprovante de residência;
Declaração de valor máximo;
OBS: A nota fiscal deverá conter na descrição referente à prestação de serviço de consultoria
conforme valor combinado.
A FAPEX não paga notas fiscais fora do prazo. Por exemplo, fora do mês de competência.
Se a nota vier fora do prazo, o prestador deverá cancelar a nota atual e emitir e encaminhar
nova nota no mês posterior.

5. Cronograma De Seleção
Data*

Evento

26/11 a 04/12/15 Inscrição
05 a 07/12/15

Realização da 1ª etapa - Análise curricular

08/12/2015

Resultado da 1ª etapa

09/12/2015

Realização da aula (somente em caso de empate)

10/12/2015

RESULTADO FINAL

* Datas prováveis, sujeitas a alterações.

Salvador, 26 de Novembro de 2015.

Profª. Dra. Ivone Freire Costa
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