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EDITAL Nº 073/2013
FORMAÇÃO DE CADASTRO PARA SELEÇÃO DE
DIVULGADORES DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR
2014 DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com
intermediação do Centro de Processos Seletivos (CPS) e do
Gabinete da Reitoria (CHEGAB), com o apoio da Assessoria de
Comunicação Social (ASCOM), através do Núcleo de Relações
Públicas (NuRP), torna público que estará aberto de 22 a 28 de
julho de 2013 o período de cadastramento gratuito de
estudantes da Instituição que queiram candidatar-se à seleção
de divulgadores Processo Seletivo Vestibular 2014.
1. Do Objeto
Tornar público o processo de seleção de 120 (cento e vinte)
estudantes dos cursos de graduação, na modalidade
presencial, regularmente matriculados, a partir do 3º do
semestre nesta Instituição, para atuarem na condição de
divulgadores do Processo Seletivo Vestibular 2014 da
Universidade.
2. Do Processo de Seleção
O processo de seleção de divulgadores será constituído de
duas etapas: a) cadastramento e b) entrevista.
O cadastramento será permitido aos estudantes que cumprirem
os pré-requisitos dispostos no item 3.1, regularmente
matriculados na modalidade presencial, em qualquer dos 29
departamentos da instituição.
A entrevista, em Salvador, Campus I, ficará a cargo do Núcleo
de Relações Públicas (NuRP), da Assessoria de Comunicação
da UNEB. Nos campi do Interior do Estado, será realizada
pelos Coordenadores Locais do Vestibular, vinculados ao
Centro de Processo Seletivo (CPS).
Será convocado para a etapa da entrevista o dobro do número
de candidatos distribuídos para cada campus, conforme
número de vagas estabelecido no Anexo I deste edital.
3. Da Inscrição
O cadastramento, que constitui a primeira etapa do processo
de seleção, será realizado mediante preenchimento do

formulário de inscrição on-line, que estará disponível no
site www.siscam.uneb.br, no período de 22 a 28 de julho de
2013.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento de todas as
normas e condições estabelecidas neste Edital e a tácita
aceitação dessas normas e condições, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.
3.1. Dos pré-requisitos
Para se cadastrarem, os estudantes deverão atender aos
seguintes pré-requisitos:
1) Estar regularmente matriculados em cursos, na
modalidade presencial, em qualquer dos 29 departamentos da
instituição;
2) Estar cursando a partir do 3º semestre do respectivo curso;
3) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação à
atividade de divulgação.
4) Possuir maioridade civil até a data final do cadastramento
gratuito.
4. Da Classificação
1ª Etapa: (3,0) PONTOS – Cadastramento
Os candidatos cadastrados que preencherem os pré-requisitos
classificatórios, obedecendo a seguinte ordem abaixo, serão
convocados para a entrevista.
a) Comprovar que se encontra regularmente matriculado a
partir do 3º semestre acadêmico em cursos de graduação da
UNEB;
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Como critério de desempate para candidatos do mesmo
semestre, será dada preferência ao candidato de maior idade,
considerando dia, mês e ano.
2ª Etapa: (7,0) PONTOS – Entrevista
Os candidatos selecionados na 1ª Etapa se submeterão a uma
entrevista, que será realizada pelo Coordenador Local de
Vestibular, no Campus/Cidade para a qual concorreu, em data
e horário marcados na Relação dos Convocados, que será

publicada no portal www.uneb.br, no dia 30 de julho de 2013,
onde serão observados:
a) Habilidade na comunicação e articulação; (3,5 pontos)
b) Conhecimentos acerca da Universidade e do seu Processo
Seletivo Vestibular; ((3,5 pontos)
A entrevista realizada pelos coordenadores locais de vestibular
observará os aspectos objetivos e subjetivos necessários para
o desenvolvimento das atividades de divulgação do Vestibular
2014 da UNEB.
5. Das Atividades
As atividades a serem desempenhadas pelos divulgadores
objetivam apresentar a UNEB a estudantes pré-vestibulandos
ou interessados em ingressar nos cursos de graduação
ofertados nos municípios nos quais a Universidade mantém
seus Departamentos.
Os divulgadores selecionados desenvolverão as seguintes
atividades:
1. Agendamento de visitas as turmas do 3º ano do ensino
médio de instituições das redes pública e particular do Estado
da Bahia;
2. Agendamento de visitas aos cursos pré-vestibulares;
3. Contato com as lanhouses e entrega de material de
divulgação nos estabelecimentos situados nas cidades do
Interior do Estado;
4. Divulgação dos cursos ofertados pela UNEB e de seu
processo seletivo, em turmas do 3º ano do ensino médio, de
instituições públicas e particulares do Estado da Bahia;
5. Divulgação dos cursos ofertados pela UNEB e de seu
processo seletivo, em feiras de informação profissional;
6. Atendimento telefônico na Central de Atendimento ao
Vestibulando (CAV);
7. Divulgação do processo seletivo em estandes de
informação;
8. Elaboração de mailing list de veículos de comunicação do
interior do estado;
9. Colaboração nas atividades administrativas relacionadas à
divulgação do Vestibular 2014, da UNEB;
10. Participação em reuniões de planejamento e organização
com os demais divulgadores e coordenação do processo
Vestibular 2014;
11. Produção e envio de relatórios semanais e final
descrevendo as atividades realizadas.
As atividades de divulgação do Vestibular 2014 podem
abranger tanto as instituições de ensino da cidade em que haja

campus da UNEB quanto as de municípios da região
circunvizinha.
A critério da coordenação local de vestibular, outras atividades
administrativas relacionadas à divulgação do vestibular
poderão ser requisitadas aos divulgadores, desde que não
extrapolem a carga horária individual de cada um.
6. Da Bolsa-Auxílio
O valor da bolsa-auxílio para divulgadores é equivalente a R$
420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, para uma carga
horária de 20 (vinte) horas semanais.
7. Do Período de Vigência
O período de vigência da bolsa será de 30 (trinta) dias corridos.
Ocorrendo alteração no período de vigência, o pagamento
acontecerá de forma proporcional aos dias trabalhados.
8. Do Desligamento
Serão desligados do Processo de Divulgação do Vestibular
2014 o candidato selecionado que:
a) Não corresponder ao desenvolvimento das atividades,
mediante comunicação dos Coordenadores Locais do
Vestibular ao NuRP;
b) não comparecer ao treinamento e
c) não assinar o Termo de Disponibilidade de 20 horas
semanais para a atividade de divulgação.
9. Do Resultado
O resultado final do processo seletivo será divulgado no Portal
da UNEB(www.uneb.br) até o dia 12 de agosto de 2013
10. Da Documentação para Efetivação do Termo de
Compromisso com os bolsistas
RG (Original e Xerox)
CPF (Original e Xerox)
PIS ou NIT
Comprovante de residência (Original e Xerox)
Atestado de escolaridade (Original e Xerox)
Declaração de disponibilidade de 20h para monitoria.
11. Do Cronograma
Período de Inscrições: 22 a 27 de julho de 2013
Divulgação de classificados para a entrevista: 30 de julho de
2013
Realização da segunda etapa – entrevista: 5 a 7 de agosto de
2013
Divulgação Resultado Final: 12 de agosto de 2013
Treinamento: 14 e 15 de agosto de 2013
12. Das Disposições Finais
O desenvolvimento das atividades requer dos candidatos
assiduidade, pontualidade, participação nas reuniões e

observância às orientações recebidas pela Coordenação do
Processo de Divulgação do Vestibular 2014 da UNEB.
A prestação de contas das atividades, mediante preenchimento
e envio dos relatórios é fator determinante para a melhor
consecução das atividades.
O recebimento integral da bolsa-auxílio está necessariamente
vinculado à prestação de contas das atividades. GABINETE DA
REITORIA DA UNEB, Salvador 18 de julho de 2013.
Lourisvaldo Valentim da Silva
Reitor
ANEXO I
Quadro de Vagas e Distribuição por Campus
A UNEB, por meio do Centro de Processo Seletivo (CPS) e do
Gabinete da Reitoria (CHEGAB), disponibiliza 120 (cento e
vinte) vagas temporárias para divulgadores, assim distribuídas
em todos os campi da Instituição.
Campus - Cidade

Divulgadores

CAMPUS I - Salvador

29

CAMPUS II - Alagoinhas

8

CAMPUS III - Juazeiro

8

CAMPUS IV - Jacobina

4

CAMPUS V - Santo Antônio de Jesus

3

CAMPUS VI - Caetité

3

CAMPUS VII - Senhor do Bonfim

4

CAMPUS VIII - Paulo Afonso

4

CAMPUS IX - Barreiras

7

CAMPUS X - Teixeira de Freitas

6

CAMPUS XI - Serrinha

3

CAMPUS XII - Guanambi

3

CAMPUS XIII - Itaberaba

3

CAMPUS XIV - Conceição do Coité

4

CAMPUS XV - Valença

3

CAMPUS XVI - Irecê

3

CAMPUS XVII - Bom Jesus da Lapa

3

CAMPUS XVIII - Eunápolis

3

CAMPUS XIX - Camaçari

4

CAMPUS XX - Brumado

3

CAMPUS XXI - Ipiaú

3

CAMPUS XXII - Euclides da Cunha

3

CAMPUS XXIII - Seabra

3

CAMPUS XXIV - Xique-Xique

3

TOTAL

120

