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1. ABERTURA DO EDITAL 
 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana 

faz saber que as inscrições para a seleção do Curso de Especialização em Biologia Celular 

estarão abertas aos profissionais de nível superior, portadores de diploma ou certificado de 

conclusão de curso nas áreas de Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e áreas afins, 

no período de 10/02/2021 a 11/03/2021por meio de inscrições exclusivamente eletrônicas (via 

email).A presente seleção adotará, excepcionalmente,o formato simplificado, conforme 

recomendações da PPPG/UEFS de 26/04/2020, para a realização de atividades de Pesquisa e 

Pós-graduação em razão da pandemia da Covid-19. 

 
2. NÚMERO DE VAGAS 

 

Serão oferecidas 10 (dez) vagas. 

Obs.: 10% do total será destinado à Vaga Institucional (docentes e demais servidores do 

quadro efetivo da UEFS), conforme Resolução CONSEPE UEFS n.063/2013. 

 
3. INSCRIÇÃO 

 

As inscrições serão feitas exclusivamente por via eletrônica, através de email (correio 

eletrônico). As mensagens de inscrição devem ser enviadas, obrigatoriamente, até as 

23h59minutos do dia 11/03/2021 para o email da coordenação: colegiado.ebc@uefs.br. A 

documentação listada a seguir deverá ser enviada em uma única mensagem contendo o nome 

completo do candidato escrito no campo do assunto (Exemplo do assunto: Fulano de Tal da 

Silva Santos). Não serão aceitas inscrições sem a totalidade dos arquivos solicitados e/ou 

enviadas fora do período estabelecido acima. Os processos de inscrição serão analisados e 

homologados pela Comissão de Seleção da EBC/UEFS. Somente os candidatos com inscrição 

homologada poderão se submeter às etapas do processo seletivo. 

O curso é inteiramente gratuito, e, excepcionalmente, ocorrerá através de aulas remotas 

enquanto estiver em vigência as recomendações PPPG/UEFS para a realização das atividades 

de pesquisa e Pós-graduação em razão da pandemia da Covid 19. Poderá haver retorno ao 

caráter semestral e presencial com encontros que ocorrerão semanalmente, às quintas e sextas-

feiras no período vespertino, quando da suspensão das recomendações de afastamento social. 
 

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

O candidato deverá apresentar no ato de inscrição eletrônica à seleção ao Curso de 

Especialização em Biologia Celular os seguintes arquivos (em versão pdf): 

Publicado em DOE de 09/02/2021 



 Ficha de inscrição devidamente preenchida – arquivo em doc, docx ou rtf. (disponível 

em http://www.ebc.uefs.br/) 

 Cópia do RG ou outro documento de identificação com foto; 

 Diploma ou certificado de conclusão do respectivo curso de graduação; 

 Histórico do respectivo curso de graduação; 

 Curriculum Vitae gerado diretamente do sítio do CNPq (www.cnpq.br), na plataforma 

Lattes, sendo feita uma cópia em arquivo pdf.Documentos comprobatórios na ordem em 

que aparecem no currículo Lattes organizados em um único arquivo em pdf. 

Recomendação: todos os documentos apresentados eletronicamente devem estar salvos em 

pdf, serem legíveis e não apresentarem rasuras. Não serão considerados documentos ilegíveis 

e rasurados. 

 

5. SELEÇÃO  

 

A seleção será realizada no período de 15 a 19 de março de 2021 e ocorrerá da 

seguinte maneira:  

De acordo com as recomendações da PPPG/UEFS (de 26/04/2020), as atividades acadêmicas 

presenciais no âmbito da Pós-graduação permanecerão suspensas atendendo às determinações 

das respectivas autoridades (Decretos Nº 19.528 e 19529 DE 16/03/2020, Plano de 

Contingência da UEFS diante da Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus).  

Segundo tais recomendações:  

- Considera-se como processo de seleção simplificada aquele em que, em caráter excepcional, 

poderá fazer a seleção utilizando-se de atividades remotas (avaliação de histórico escolar; 

currículo Lattes e entrevista) 

 

5.1 A ENTREVISTA, será realizada de maneira virtual, no período de 16 a 19 de março, 

conforme cronograma disponibilizado pela Comissão de Seleção. O link de acesso será 

divulgado antecipadamente e os candidatos devem comparecer ao ambiente virtual com 

antecedência mínima de, pelo menos, 10 minutos. Os candidatos, ao se inscreverem, 

concordam em assegurar a transmissão de áudio e vídeo aos membros da Comissão de 

Seleção, de modo que a Comissão de Seleção e a EBC fiquem isentos de responsabilidades 

quanto a problemas de transmissão nessa etapa. Para cada candidato, no caso de falhas, serão 

realizadas até três tentativas de restabelecimento de contato via internet. As entrevistas serão 

focadas na área de interesse do candidato e em conhecimentos específicos de Biologia Celular 

e Bioquímica (Estrutura e fisiologia da membrana plasmática; Compartimentalização celular e 

endereçamento de proteínas; Bioenergética celular (fermentação, fotossíntese e respiração 

aeróbica); Mecanismos genéticos básicos (replicação, transcrição e tradução), conforme 

bibliografia constante no Anexo II. A Comissão de Seleção e o Curso de Especialização em 

Biologia Celular, não se responsabilizarão se o candidato não conseguir completar as etapas 

da seleção por motivo de ordem técnica dos recursos computacionais, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação ou falha de envio de documentos, bem como de 

outros fatores técnicos que impossibilitem o processamento das informações. A entrevista 

será online e gravada, com a finalidade exclusiva de avaliação, durante o processo seletivo e 

terá por objetivo aferir a capacidade dos candidatos de dissertarem sobre a linha de pesquisa 

escolhida e conhecimentos específicos. Assim, cabe ao(a) CANDIDATO(A) autorizar o uso 

da sua imagem e voz, especialmente o que for registrado durante a entrevista mediante 

assinatura TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA (Anexo 

III). 

 

 

 

 

http://www.ebc.uefs.br/index.php
http://www.cnpq.br/


5.2 ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE (Anexo I) 

Os currículos serão analisados pela Comissão de Seleção, com base no barema 

disponível no Anexo I e documentos comprobatórios. A pontuação dos itens será somada e 

convertida em notas de 0 a 10 de acordo com critérios estabelecidos pela Comissão de 

Seleção constantes no item 5.4. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR 

 

5.4 A CLASSIFICAÇÃO FINAL será obtida com base na média ponderada considerando o 

somatório + histórico escolar da graduação (peso 2) + currículo (peso 3) + entrevista (peso 5). 

 

5.5 Estarão habilitados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

5.6 O preenchimento das vagas disponíveis seguirá a ordem de classificação dos candidatos 

aprovados, de acordo com suas respectivas médias. Em caso de empate, será considerado 

como critério para o desempate o currículo Lattes. Persistindo o empate será então utilizada a 

nota da entrevista como próximo critério. 

 

5.7 Todas as etapas do processo seletivo ocorrerão remotamente no período matutino e 

vespertino através de links divulgados no email de cada candidato.  

 

6.  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados até o dia 22 de março de 2021, através do site do Curso. 

Caso a vaga institucional seja preenchida, sua divulgação se dará em lista separada. 

 

7. RECURSOS 

  

Caberá recurso quanto ao resultado final divulgado pela Comissão de Seleção. Para 

isso, o candidato deverá encaminhar e-mail ao Colegiado da EBC/UEFS 

(colegiado.ebc@uefs.br), em até 24h após a divulgação do resultado. Os recursos deverão ser 

apresentados em formulário específico, disponível no site da EBC/UEFS 

(http://www.ebc.uefs.br/). Terá direito a recurso o candidato que se submeter a todas as etapas 

da seleção. 

 

8. MATRÍCULA 

 

Os candidatos aprovados e classificados no processo de seleção deverão efetuar sua 

matrícula enviando digitalmente à Coordenação do Curso a documentação exigida, em data e 

horário a ser estabelecido juntamente com a divulgação do resultado final. Perderá o direito à 

vaga aquele que não apresentar a documentação completa e correta até a data definida para 

matrícula. Assim que houver o retorno da normalidade das atividades presenciais na UEFS, 

toda a documentação da matrícula deverá ser apresentada e entregue à Secretaria do 

Departamento de Ciências Biológicas (em cópia já autenticada em cartório ou com a 

apresentação de documento original e cópia simples) para o necessário encaminhamento a 

Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA). Em casos de matrículas não efetivadas serão 

convocados novos aprovados, seguindo a lista de classificação.  

 

8.1 Para a matrícula serão exigidos original e cópia dos seguintes documentos: 

 

 Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado;  

 Diploma ou certificado do curso de graduação; 

http://www.ebc.uefs.br/index.php


 Histórico escolar de graduação; 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Carteira de identidade e CPF; 

 Certificado de Quitação com Justiça Eleitoral; 

 Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 

 Uma foto 3x4.  

 

8.2 Aceitar-se-á para a matrícula, na falta do diploma, certificado de conclusão do curso de 

graduação. Entretanto, a emissão do diploma de conclusão do Curso de Pós-Graduação só 

será efetivada mediante apresentação do diploma de graduação até o final do curso. 

 

 

 

9. INÍCIO DO CURSO 

 

 O início das aulas está previsto para 05 de abril de 2021. 

 

 
 

Feira de Santana, 04 de fevereiro de 2021 

 

 

 
Silvone Santa Bárbara da Silva 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO  

Nome do candidato: 

2. TITULAÇÃO (máximo de 4,0 pontos) 
VALOR 

Graduação 
          Bacharelado  (3,0) 
          Licenciatura   (2,0) 

 

Mestrado (1,0 por Mestrado)  

Especialização (1,0 por especialização)  

3. CURSOS(máximo de 2,0 pontos)  

Cursos com carga horária maior que 180hs (0,5 por curso)  

Cursos com carga horária menor que 180hs (0,25 por curso)             

3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA (máximo de 2,0 pontos)  

Livros(2,0 por livro)  

Capítulos de livro (1,0 por capítulo)             

Artigos (1,0 por artigo)  

Resumos (0,5 por resumo)             

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS (máximo de 1,0 pontos)  

Congressos nacionais  
         Participante (1,0 por congresso) 
         Apresentação de trabalho (1,5 por congresso) 

 

Congressos regionais 
         Participante (0,25 por congresso) 
         Apresentação de trabalho (0,5 por congresso) 

 

Simpósios, workshops ou encontros 
         Participante (0,25 por congresso) 
         Apresentação de trabalho (0,5 por congresso) 

 



5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (máximo de 1,0 pontos)  

Área de ensino 
       Em biologia  (0,5 por semestre) 
       Outra área  (0,25 por semestre) 

 

Outra área de atuação 
       Ligada à biologia (0,5 por semestre) 

       Sem relação com a biologia (0,25 por semestre)         

 

6. PONTUAÇÃO TOTAL (máximo de 10 pontos)  

 
Feira de Santana,        de                           de 2021. 

............................................................                         ........................................................... 

                             Avaliador 1                                                                                                  Assinatura 

............................................................                         ........................................................... 

                             Avaliador 2 Assinatura 
 

ANEXO II 

 

             Literatura recomendada: 

 Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., Morgan 

D.,Wilson, J., Hunt, T. 2017.Biologia Molecular da Célula. 7 ed. Artmed, Porto 

Alegre 1464 p.il.  

 

 Cooper, G.M., Housman, R.E.  2007. A Célula. Uma abordagem molecular. 3 ed. 

Artmed, Porto Alegre. 736 p.il. 

 

 Nelson, D.L., Cox, M.M.  2014. Princípios de bioquímica de Lehninger.6 ed. 

Artmed, Porto Alegre. 839 p. il. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

 

O CANDIDATO(A) DEVERÁ ASSINAR O PRESENTE TERMO E ENVIAR PARA O E-

MAIL DO PROGRAMA ATÉ O DIA DA ENTREVISTA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA  

 

                  Eu,_______________________________________________________________, 

nacionalidade _______________, estado civil ________________, portador da Cédula de 

Identidade RG nº __________________, inscrito no CPF. sob nº __________________, 

residente à Rua ______________________________, nº _______, na cidade de 

____________, AUTORIZO a gravação da entrevista online para fins de avaliação do 

conhecimento, e arguição relacionada à minha trajetória profissional/acadêmica durante o 

processo seletivo do programa de pós graduação. Assim, pelo presente instrumento, autorizo o 

uso da minha imagem e voz, especialmente o que for registrado durante a entrevista.  

Assinatura:______________________________________________________  

Feira de Santana, ______de__________________de ____________. 

 

 


