
 
EDITAL SEC/CESPE Nº 002/2011 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 2010 
 

 O SECRETÁRIO da EDUCAÇÃO do ESTADO da BAHIA torna pública a sistemática de divulgação do 
horário e dos locais de aplicação da prova, assim como o quantitativo de vagas por disciplina, 

referentes ao processo de avaliação de desempenho dos integrantes da carreira do Magistério Público 

do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia – 2010. 

1 A prova terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 29 de maio de 2011, às 13 horas (horário 

oficial de Brasília/DF). 

2 O participante deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/concursos/secba2011 para verificar o seu local de prova, por meio de 

consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O participante somente poderá 
realizar a prova no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado 
acima. 
3 O participante deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência 

mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, 

fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade 

original. 

4 Será eliminado do processo o participante que, durante a realização da prova, for surpreendido 

portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou 

borracha. 

4.1 O CESPE/UnB recomenda que, no dia de realização da prova, o participante não leve nenhum dos 

objetos citados no item anterior. 

4.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 

5 No dia de realização da prova, o participante deve observar todas as instruções contidas no item 8 do 

EDITAL SEC / CESPE Nº 001/2011, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, divulgado no endereço 

eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/secba2011. 

6 DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 
6.1 De acordo com os subitens 6.5 e 6.6 do EDITAL SEC / CESPE Nº 001/2011, publicado no Diário Oficial 

do Estado da Bahia, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia torna público o quantitativo de vagas 

por disciplina, conforme quadro abaixo:  

 

Disciplina Inscritos Número de Vagas 
Artes 369 67 

Biologia 1261 228 

Ciências 611 110 

Educação Física 815 147 

Filosofia 202 37 

Física 212 38 

Geografia 1694 306 

História 1914 346 

Língua Estrangeira — Espanhol 17 3 

Língua Estrangeira — Francês 10 2 

Língua Estrangeira — Inglês 751 136 

Língua Portuguesa 4551 823 



Matemática 2021 365 

Pedagogia 1623 293 

Química 346 63 

Sociologia 198 36 

TOTAL 16595 3000 
 

 

Salvador, 19 de maio de 2011 

 

OSVALDO BARRETO FILHO 
Secretário da Educação 

 


