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EDITAL Nº 057/2010
O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições
legais, estatutárias e regimentais, comunica a abertura de inscrições para o Curso de
Especialização
em
Educação
Especial:
deficiência
auditiva,
deficiência
intelectual/mental, deficiência visual, transtorno global de desenvolvimento, em
atendimento à solicitação da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a ser
oferecido pelo Departamento de Educação, Campus I, Salvador, conforme discriminado
abaixo:
1. DO CURSO
1.1. Serão oferecidas 160 vagas;
1.2. 70% das vagas serão destinadas aos professores(as) da rede estadual de
educação (SEC/BA) vinculados aos Centros de Educação Especial, 20% aos
professores(as) da rede estadual de educação (SEC/BA) vinculados às Salas de
Recursos Multifuncionais e 10% ao professores da rede estadual de educação
(SEC/BA) que se encontram à disposição das Instituições Especializadas conveniadas
com a SEC/BA, sendo essas vagas preenchidas segundo os seguintes critérios:
a) ter diploma de graduação ou atestado comprovatório com validade até dois anos de
colação de grau;
b) ser professor(a) da Rede Estadual de Educação (SEC/BA) nos Centros de Educação
Especial, Salas de Recursos Multifuncionais ou estar à disposição das Instituições
Especializadas Conveniadas com a SEC/BA;
c) apresentação de proposta de estudo temático aprovada pela Comissão de Avaliação.
1.3. 40% das vagas são destinadas para negros e 5% para indígenas – devendo os
candidatos declarar no ato da inscrição, conforme Resolução nº 468/07, do Conselho
Universitário (CONSU), publicada no DOE de 16.08.2007, complementada pelas
Resoluções nº 710/2009 e nº 711/2009 do CONSU, publicada no DOE de 01.08.2009 e
06.08.2009, respectivamente.
1.4. O Curso terá carga horária de 375 horas.
2. DO LOCAL DE INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições deverão ser efetivadas na Sala de Eventos do Departamento de
Educação (DEDC), Campus I, situado na Rua Silveira Martins, n° 2.555, Cabula,
Salvador, Bahia, CEP 41.150.000, no período de 21 a 27 de outubro/2010 (segunda a
sexta), no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 ás 17:00. A inscrição poderá
ser efetuada também pelo correio (via SEDEX) no mesmos endereço, postada até o
último dia da inscrição.
2.2. Serão aceitas inscrições por procuração dentro do prazo estipulado.
3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. Formulário de inscrição preenchido e assinado;
3.2. Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação, cópia de documentos
pessoais (RG, CPF), cópia do Certificado de Reservista (sexo masculino), formulário de
inscrição, fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de votação;
3.3. Curriculum Vitae comprovado.
3.4. Comprovante de vínculo com a SEC/BA (contracheque ou Declaração da Instituição
onde se encontra à disposição)
3.5. Apresentação de proposta de estudo temático (com no máximo uma lauda).
4. DO INÍCIO DO CURSO
O Curso terá início em 22 de novembro de 2010 em módulos de uma semana ao mês
até junho de 2011.
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Os candidatos serão avaliados com base em avaliação do Curriculum Vitae e da
proposta de estudo temático, dentro dos critérios acima referidos.
Divulgação do Resultado: 05 de novembro de 2010. Local: site da UNEB
6. DA MATRÍCULA
O candidato selecionado deverá matricular-se pessoalmente ou por procuração junto à
Secretaria do Curso, na Sala de Eventos do Departamento de Educação (DEDC),
Campus I, no período de 08 a 12 de novembro de 2010, das 8:00 às 12:00 horas e das
14:00 ás 17:00.

7. BASE LEGAL: O curso foi Autorizado pela Resolução do CONSU Nº 787/2010,
publicada no DOE de 07 e 08 de agosto de 2010.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O Candidato selecionado que não comparecer no prazo estipulado para efetivação da
matrícula perderá sua vaga e será procedida nova chamada, respeitando-se a ordem de
classificação.
A Coordenação reserva-se ao direito de decidir sobre o cancelamento da oferta do
Curso sob sua responsabilidade, caso o número de candidatos selecionados seja
inferior a 70% do total de vagas ofertadas pelo respectivo Curso. GABINETE DO
REITOR DA UNEB, 20 de outubro 2010.
Lourisvaldo Valentim da Silva
Reitor

