GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA BAHIA – SEC
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 2009
EDITAL Nº 3 – SEC, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010
O SECRETÁRIO da EDUCAÇÃO do ESTADO da BAHIA, no uso de suas atribuições, torna
pública a convocação dos participantes que foram designados a realizar a prova com questões objetivas
e discursivas, nos Pavilhões de Aulas da Federação I e III da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
referente à Primeira Etapa do processo de avaliação de desempenho dos integrantes da Carreira do
Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia – 2009, no dia 19 de setembro
de 2010, conforme a seguir especificado.
1 DAS DIPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Haverá reaplicação da 1ª Etapa: Avaliação Individual, que consiste na aplicação de prova de
conhecimentos específicos e pedagógicos mediante realização de prova com questões objetivas e
discursivas tão somente para os convocados para realizar as referidas provas, no dia 19 de setembro
de 2010, nos Pavilhões de Aulas da Federação I e III da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
1.2 A prova terá a duração de 4 horas e será realizada na data provável de 14 de novembro de 2010, às
13 horas, horário local.
1.3 Além das 3.000 (três mil) vagas inicialmente previstas no subitem 6.5 do Edital nº 1 – SEC, de 13 de
agosto de 2010, serão criadas vagas adicionais, proporcionalmente ao número de inscritos em cada
disciplina convocados para realizar a prova, nos termos do subitem 1.1 deste edital.
1.4 O quadro com a distribuição quantitativa de vagas por disciplina será publicado na data provável de
4 de novembro de 2010.
2 DO ATENDIMENTO ESPECIAL
2.1 Será garantido o atendimento especial ao participante que teve sua solicitação deferida em lista
divulgada em 13 de setembro de 2010.
2.2 Os participantes que necessitarem de atendimento especial e que não tiverem encaminhado a
solicitação na forma e no prazo estabelecidos no Edital nº 1 – SEC, de 13 de agosto de 2010, deverão
formalizar o pedido, impreterivelmente até o dia 27 de outubro de 2010, indicando os recursos
especiais necessários e encaminhando cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado, via SEDEX ou carta registrada
com aviso de recebimento para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Processo SEC BA (laudo
médico), Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa
Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970. Após esse período, a solicitação será indeferida,
salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
2.2.1 A cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) referidos no
subitem 2.2 poderão, ainda, ser entregues até o dia 27 de outubro de 2010, das 8 horas às 19 horas,
pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na Universidade de
Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF.
2.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar
atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB,
cópia da certidão de nascimento da criança, até o dia 27 de outubro de 2010, e levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata
que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização da prova.
2.3.1 O CESPE/UnB não disponibilizará acompanhante para guarda de criança.
2.4 A relação dos participantes que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/secba2010, na ocasião da divulgação do edital
de locais e horário de aplicação da prova.

2.4.1 O participante disporá de um dia a partir da data de divulgação da relação citada no subitem
anterior para contestar as razões do indeferimento, pessoalmente, na Central de Atendimento do
CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do
CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do fax (61) 3448-0110, pelo e-mail
atendimentoespecial@cespe.unb.br, ou via SEDEX endereçado para a Central de Atendimento do
CESPE/UnB – Processo SEC BA, Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede
do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970.
2.5 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O edital de locais e horário de realização da prova, que divulgará também a relação nominal dos
participantes convocados para a reaplicação da prova com questões objetivas e discursivas, referente à
Primeira Etapa da Avaliação, será publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia e divulgado na Internet,
nos
endereços
eletrônicos
http://www.cespe.unb.br/concursos/secba2010
e
http://www.educacao.ba.gov.br, na data provável de 4 de novembro de 2010. São de responsabilidade
exclusiva do participante a identificação correta de seu local de realização da prova e o comparecimento
no horário determinado.
3.2 A aplicação da prova com questões objetivas e discursivas, referente à Primeira Etapa da Avaliação,
será realizada conforme os critérios previamente estabelecidos no Edital nº 1 – SEC, de 13 de agosto de
2010.
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