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EDITAL 01/2021  

EXAME PARA RECONHECIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E ARTÍSTICAS 

 

1. APRESENTAÇÃO  

1.1. O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições e de acordo com 

as normas vigentes, aprovadas pela Portaria nº 688/2018, torna público a abertura do período e os 

procedimentos para requisição do Exame de Reconhecimento de Habilidades e Competências Técnicas e 

Artísticas com o fim exclusivo de futuro credenciamento, visando a prestação de serviço de formação 

artística em suas diversas áreas (Artes e Cultura, Saúde e Bem Estar, Tecnologia) em oficinas e ações 

promovidas ou mediadas pelo Programa de Extensão Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI), em Feira 

de Santana e nos espaços e/ou ações institucionais da UEFS. 

1.2. O exame para reconhecimento de Habilidades e Competências Técnicas e Artísticas será realizado por áreas 

e oficinas, conforme apresentado no Anexo I deste edital. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar pessoas físicas maiores ou emancipadas, que possuam habilidade e competência técnica 

e artística e/ou de ensino comprovadas na área de atuação pretendida.  

 

3. DAS FASES 

3.1. O processo para reconhecimento de habilidade e competência técnica, em cada área, compreenderá três 

fases, a saber: 

a) Requisição do exame, conforme item 4 deste edital; 

b) Avaliação dos interessados, conforme item 5 deste edital;  

c) Divulgação de resultados e emissão de ATESTADO DE HABILIDADE TÉCNICA em área específica, 

para fim de credenciamento, conforme item 6 deste edital. 

 

 

 



4. DA REQUISIÇÃO DO EXAME 

4.1. Dos prazos da requisição 

4.1.1. As requisições de exame a ser realizado neste edital serão recebidas das 00h00m00s do dia 13/09/2021 

até as 23h59m59s do dia 29/09/2021; 

4.2. Da requisição 

4.2.1. A requisição se dará através do e-mail uati@uefs.br. 

4.2.2. No assunto especificar INSCRIÇÃO DO CREDENCIAMENTO acrescido do nome do candidato.  

 

4.3. Dos documentos exigidos 

4.3.1. Em função da pandemia do Novo Coronavírus, no ato da requisição do exame os interessados deverão 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Formulário de requisição de exame, conforme Anexo II deste edital, devidamente preenchido e 

assinado (disponível no site proex.uefs.br); 

b) Carteira de identidade ou documento equivalente, com foto;  

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF (caso não conste na Carteira de identidade);  

d) Comprovante de residência atualizado; 

e) Currículo no formato Vitae ou Lattes ou Portfólio, com comprovação de acordo os itens do barema.  

4.3.1.1. Todos os comprovantes solicitados no item 4.3.1 devem ser digitalizados em um único arquivo no 

formato PDF, seguindo a ordem deste edital, com o título: nome completo do candidato.PDF; 

4.3.1.2. O candidato também deverá acrescentar a videoaula descrita 

4.3.2. Os candidatos ao Exame de Habilidade deverão dispor de todos os documentos originais, caso a 

comissão de avaliação julgue necessário a apresentação dos mesmos a qualquer momento, enquanto 

durar o exame. 

4.3.3. Não será permitido o envio de documentos após o prazo de inscrição. 

4.3.4. A homologação da inscrição será divulgada até 13/10/2021. 

 

5. DA AVALIAÇÃO DOS REQUISITANTES 

5.1. Dos prazos da avaliação 

5.1.1. A avaliação de habilidades e competências técnicas e artísticas, realizada anualmente, ocorrerá, neste 

Edital ordinário, no período de 25/10 a 05/11/2021. 

5.2. Da entrevista. 

5.2.1. A entrevista será realizada via vídeo conferência através da plataforma do Google Meet. A data e 

horário da avaliação serão divulgados, por área artística, publicada no site da UEFS na página da PROEX 

(http://proex.uefs.br/), divulgada até 24 horas antes do início da fase do processo. O link será enviado 

para o e-mail e\ou whatsapp informados no formulário de inscrição. 

a) Será realizada via videoconferência (Hangout ou Google Meet). O candidato será avisado previamente sobre 

qual ferramenta será utilizada e deverá estar conectado virtualmente, na sala designada para a entrevista, com 

antecedência mínima de 5 minutos, com todos os recursos de áudio e vídeo devidamente testados e abertos;  
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b) O candidato deverá se apresentar na data, horário e endereço eletrônico, indicado com antecedência, para a 

realização de sua entrevista, conforme escala divulgada pela Comissão de Seleção, e link recebido no e-mail do 

candidato, sob pena de ser excluído do processo seletivo;  

c) Será obrigatória apresentação de documento de identificação original com foto;  

d) O atraso superior a dez minutos ao horário agendado para a realização da entrevista deste processo seletivo, 

implicará na eliminação do candidato. 

e) É responsabilidade exclusiva do candidato: acessar a sala de videoconferência; e, participar da fase de 

entrevistas; 

f) Em caso de perda de conexão com a internet do candidato, ainda que ocorra mais de uma vez, durante a 

entrevista, o mesmo terá um prazo máximo de até 10 minutos para retorno ao ambiente virtual, somando-se 

todo o período de interrupção. 

 

i. O Candidato inscrito nesse processo seletivo concorda com o processo de gravação da entrevista, a qual ficará 

sob responsabilidade da Banca de Seleção. 

 

5.3. Do processo de avaliação 

5.3.1. O exame para reconhecimento de habilidade técnica em cada área será coordenado pela Comissão de 

Credenciamento do Programa UATI e realizado por Comitê Verificador específico, composto por três 

integrantes, sendo estes profissionais de reconhecida experiência na área de atuação do requisitante 

e/ou da área de educação. 

5.3.2. No exame dos requisitantes serão observados os seguintes Elementos de Avaliação com os respectivos 

pesos: 

A. Formação e experiência do requisitante, por meio da análise do currículo e/ou portfólio 

comprovados com base no barema de que trata o Anexo III deste edital – PESO 2; 

Observação: Como comprovação do currículo ou portfólio podem ser usados registros de 

qualificação e especialização, tais como diplomas, certificados, atestados, declarações, bem como 

registros que demonstrem experiência na área pretendida, como encartes, programas, cartazes, 

material de divulgação, contratos, dentre outros.  

B. Habilidades para relações interpessoais, urbanidade, iniciativa e adequação às atividades 

demandadas para prestação do serviço, por meio de entrevista – PESO 4. 

C. A Prova Didática será em modalidade não-presencial, através da avaliação de vídeoaula e plano de 

aula  anexados pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição; 

O candidato(a) deverá gravar uma videoaula com duração mínima de 06(seis) e máxima de 10(dez) minutos, 

conforme a ementa da oficina a que está pleiteando, descrita no Anexo I deste edital; 

A imagem do(a) candidato(a) deve estar visível ao longo de toda a aula; 

O candidato deverá observar a nitidez do som e imagem e o enquadramento do material audiovisual enviado. 

O arquivo da vídeoaula deverá ser anexado junto com o anexo único dos documentos, conforme item 4.3.1.1. 

A vídeoaula deverá estar em consonância com o plano de aula apresentado. 

 

5.3.2.1. Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos em cada um dos elementos de avaliação do exame 

para reconhecimento de habilidade técnica. 

5.3.3. O resultado do exame se dará com base na Nota Final (NF) estabelecida através da média ponderada 

dos pontos obtidos em cada um dos elementos de avaliação específicos, de acordo com fórmula 

abaixo: 



NF  =  (EVA x 0,2)  +  (EVB x 0,4) +  (EVC x 0,4) , sendo: 

EVA = Nota atribuída ao Elemento de Avaliação A 

EVB = Nota atribuída ao Elemento de Avaliação B 

EVC = Nota atribuída ao Elemento de Avaliação C 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONCESSÃO DE ATESTADO DE HABILIDADE TÉCNICA  

6.1.1. O resultado do exame será divulgado na página da PROEX (http://proex.uefs.br) até 5 (cinco) dias úteis 

após o final do período de realização das avaliações.  

6.1.2. Serão considerados aptos a receber Atestado de Habilidade Técnica para fim de credenciamento os 

requisitantes que obtiverem nota final (NF) igual ou superior a 7,0 (sete) e inaptos os que obtiverem 

inferior a esta, bem como os requisitantes que deixarem de cumprir qualquer etapa do exame para 

reconhecimento de habilidade técnica, sendo-lhes nestes casos atribuída nota 0,0 (zero). 

6.1.3. O Atestado de Habilidade Técnica será concedido apenas para as áreas e/ou atividades específicas em 

que o requisitante demonstrar efetivo domínio, não sendo válido para habilitar a atuação em 

credenciamentos em áreas ou atividades afins. 

6.1.4. O Atestado de Habilidade Técnica será enviado para o e-mail do candidato, em até 5 (cinco) dias úteis 

após a publicação dos resultados.  

6.1.5. A concessão do Atestado de Habilidade Técnica não implicará, sob qualquer hipótese, em vínculo 

empregatício ou obrigação de contratação pela UEFS. 

6.1.6. A obtenção do Atestado de Habilidade Técnica é apenas uma das condições para contratação de 

prestação de serviço por pessoa física via Edital de Credenciamento, de modo que a mesma não 

implicará automaticamente em credenciamento, o que dependerá da apresentação de documentação 

complementar, identificada no referido Edital. 

 

7. DOS RECURSOS 

 

7.1. O prazo para recurso da homologação das inscrições é de 1(um) dia útil após a divulgação dos 

homologados. 

7.2. Da decisão do Comitê Verificador caberá recurso dirigido à Comissão Permanente de Credenciamento da 

UATI, no prazo de 03 (três) dias da publicação dos resultados, o qual deverá ser enviado para o e-mail 

uati@uefs.br. 

7.3. Recebido o recurso, a Comissão Permanente de Credenciamento da UATI, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, deliberará sobre o mesmo. Se necessário também será ouvida a Procuradoria Geral do Estado - PGE, 

e nessa condição, fica suspenso o prazo para resposta ao recurso até a manifestação da PGE.  

7.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

 

 

 

 

 

 



8. DOS CASOS OMISSOS 

8.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Credenciamento da UATI.  

 

Feira de Santana, 09 de setembro de 2021. 

 

 

 

Evandro Nascimento Silva 

Reitor da UEFS 

  



ANEXO I 

QUADRO DE ÁREAS TÉCNICAS PARA CREDENCIAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA UATI. 

 

Área: Artes e Cultura 

Código: 

AC 01 

Área Técnica:  

Artesanato  

Descrição da Área:  

Oficina de Artesanato  

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Desenvolvimento (no âmbito teórico e prático): o raciocínio espacial; a percepção; a capacidade de explorar as cores e de 

organizar elementos visuais na confecção de peças artesanais. Imaginação, criatividade, coordenação motora e técnicas simples 

com a Terceira Idade.  

 

 

Código: 

AC 02 

Área Técnica:  

Canto Coletivo  

Descrição da Área:  

Oficina de Canto Coletivo 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Execução de obras de diferentes gêneros e estilos com ênfase na música popular brasileira. Técnica Vocal: respiração, fisiologia 

da voz, exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal, afinação, projeção, entre outros. Constituição de repertório para 

apresentações públicas. 

 

Código: 

AC 04 

Área Técnica:  

Artes Plásticas 

Descrição da Área:  

Oficina de artes plásticas para o 

público idoso. 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Estimula, através das linguagens artísticas, a criação de uma poética, por meio de técnicas variadas de produção, do estudo da 

teoria das cores e da manipulação de materiais e suportes tendo como recurso o contato com formas e imagens dentro de uma 

concepção estética. 

Código: 

AC 03 

Área Técnica:  

Teatro  

Descrição da Área:  

Oficina de teatro para o público 

idoso 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Origem e gêneros Teatrais.  Consciência espacial individual. Expressão vocal e corporal.  Jogos e atividades de capacidade criativa 

e do potencial artístico.  Técnicas de estímulo e concretização da afetividade do trabalho em grupo. Conhecimentos básicos.  

Construção de personagem. Criação conduzida. Memorização. O teatro, o ator e seus elementos (música, luz, cenário e figurino) . 

Práticas metodológicas do fazer teatral adequadas a faixa etária da Terceira Idade. 



Área: Saúde e Bem Estar 

Código: 

SB 01 

Área Técnica: 

Dança de Salão 

Descrição da Área: 

Oficina de Dança de Salão 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Percepção auditiva e a memória musical. Ritmos e estilos da dança de salão, passos básicos de bolero, soltinho, samba e tango.  

Consciência corporal. Relação com o espaço e postura. Aprendizado pela dança e pela música. Variedade de manifestações 

musicais.  

 

Código: 

SB 02 

Área Técnica:  

Tai Chi Chuan 

Descrição da Área:  

Oficina de Tai Chi Chuan 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Elementos do pensamento Filosófico Chinês: Yin e do Yang, harmonia, I Ching, Tai Chi Chuan, Ching, Chi, Shen; Os cinco 

elementos e os oitos trigramas, Estilos de Tai Chi Chuan. Exercícios de alongamento; práticas das posturas fixas: poste e árvore. 

Passos básicos: arco e cheio/vazio. Chutes e posturas baixas. Prática ao TuiShou, prática do Fajing. 

 

Código: 

SB 03 

Área Técnica:  

Yoga 

Descrição da Área:  

Oficina de Yoga 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Estudo da terceira idade, das necessidades específicas das pessoas que vivenciam essa etapa da vida e das contribuições e contra-

indicações específicas das vivências técnicas do Yoga. Conjunto de técnicas de respiração, concentração e relaxamento. 

Desenvolvimento holístico do ser humano.  

 

Código: 

SB 04 

Área Técnica:  

Pilates 

Descrição da Área:  

Oficina de Pilates 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Método Pilates com aparelhos, solo e bolas adaptados para diferentes níveis de dificuldades e limitações, para a Terceira Idade. 

Fortalecimento muscular, produção do equilíbrio entre o corpo e a mente. Flexibilidade e da mobilidade das articulações . 

Exercícios controlados e de baixo impacto.  

 

Código: 

SB 05 

Área Técnica:  

Hidroginástica  

Descrição da Área:  

Oficina de Hidroginástica  

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Conhecimento da relação homem e mulher idoso(a) com meio líquido. Introdução às técnicas de hidroginástica e métodos de 

treinamento (aulas aeróbias, circuitadas, localizadas e intervaladas). Possibilidades de práticas diversas, lúdicas e recreativas, 

para o contexto da Terceira Idade no âmbito da saúde, esporte e lazer.  

 



 

 

 

Código: 

SB 09  

Área Técnica:  

Nutrição para a terceira idade 

Descrição da Área:  

Oficina de Nutrição para a terceira 

idade. 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Aborda estratégias para a orientação, desenvolvimento de atividades e planos de educação alimentar e nutricional voltados a 

promoção de uma alimentação adequada e saudável. 

 

 

 

Código: 

SB 06  

Área Técnica:  

 Alongamento e Flexibilidade  

Descrição da Área:  

Oficina de Alongamento e 

Flexibilidade   

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Exercícios físicos suaves e progressivos de alongamento e flexibilidade, coordenados à respiração para a Terceira Idade. 

Desenvolvimento de capacidade funcional e atividades da vida diária. Noções de conscientização e postura corporal. Educação 

dos movimentos com execuções variadas que ampliem arcos musculares. Técnicas de relaxamento e manipulação.  

Código: 

SB 07  

Área Técnica:  

Treinamento de Força 

Descrição da Área:  

Oficina de Treinamento de Força 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Conhecimento sobre a capacidade funcional e suas alterações com processo de envelhecimento. Benefícios dos exercícios de 

treinamento de força para melhoria da capacidade funcional, autonomia e independência da pessoa idosa (variáveis 

antropométricas, metabólicas e neuromusculares). Parâmetros e princípios para programação do exercício físico: diagnóstico, 

prognóstico, planejamento, execução e avaliação. Métodos e processos de treinamento de força para a Terceira Idade na 

melhoria da qualidade de vida. 

Código: 

SB 08  

Área Técnica:  

Ginástica com Música  

Descrição da Área:  

Oficina Ginástica com Música  

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Música durante a atividade física. Exercícios práticos para a força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e resistência, dentre 

outras valências físicas importantes voltadas para a Terceira Idade.  Treinamento com movimentos rítmicos flanqueado com 

música motivadora. Desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas.  



Área: Tecnologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 

 

TC 01 

Área Técnica:  

 Informática Básica 

Descrição da Área:  

Oficina  de  Informática Básica 

Conhecimentos e habilidades requeridos: 

Estrutura básica do computador. Abrir e fechar programas. Utilizar e gerenciar, pastas e arquivos no Windows. Recursos de 

edição de textos: criação e impressão. Internet, pesquisas e downloads, lojas virtuais, etc. E-mail, exercícios práticos de envio e 

recebimento de mensagens com arquivos anexos. Recursos de comunicação instantânea (Facebook, Instagran, Twitter, 

MSN, SKIPE) 
 



ANEXO II 

Formulário de Requisição de Exame para Reconhecimento de Habilidades e Competências Técnicas e Artísticas 

Nome (pessoa física): 

RG: CPF: 

Contatos: 

Telefone nº 1 Telefone nº 2 E-mail 

   

 

MARQUE O CÓDIGO DA ÁREA CORRESPONDENTE EM CADA MODALIDADE 

Área/Modalidade: Artes e Cultura 

 

AC01  AC02  AC03  AC04   

 

 

Área/Modalidade: Saúde e Bem Estar 
 

SB01  SB02  SB03  SB04  SB05  

 

SB06  SB07  SB08  SB09  

 

Área/Modalidade: Tecnologia 
 

TC 01  

 

 

Feira de Santana, _____/______/_________ 

 

 Nome e assinatura do requisitante 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

BAREMA PARA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS 

ELEMENTOS DE ANÁLISE 

Valor unitário por 

título 

Quantidade máxima de 

títulos a serem 

considerados  

1.  Titulação 

1.1. Certificado de Nível Médio 5,00 01 

1.2. Certificado de Formação Técnica na área (em nível médio)  6,00 01 

1.3. Graduação incompleta 5,00 01 

1.4. Diploma de Graduação 7,00 01 

1.5. Diploma de Graduação na área 10,00 01 

1.6. Pós-graduação  (Especialização)  6,00 02 

1.7. Pós-graduação na área (Especialização)  8,00 03 

1.8. Mestrado 9,00 01 

1.9. Mestrado na área 12,00 01 

1.10. Doutorado  10,00 01 

1.11. Doutorado na área 13,00 01 

2. Formação complementar 

2.1. Cursos/oficinas até 20 horas, na área  2,50 10 

2.2. Cursos/oficinas de 21 até 60 horas, na área 3,00 10 

2.3. Cursos/oficinas de 61 até 100 horas, na área 4,00 06 

2.4. Cursos/oficinas acima de 100 horas, na área 5,00 06 

2.5. Curso de formação na área de educação ou ensino 2,50 08 

2.6. Curso de formação e/ou capacitação em área afim 2,00 10 

2.7. Participação como ouvinte em eventos na área  2,00 10 

2.8. Outras atividades de formação complementar  2,00 10 

3. Experiência Profissional 

3.1. Cursos/oficinas até 20 horas, ministrados na área  3,00 10 

3.2. Cursos/oficinas de 21 até 60 horas, ministrados na área 4,00 05 

3.3. Cursos/oficinas de 61 até 100 horas, ministrados na área 5,00 04 

3.4. Cursos/oficinas acima de 100 horas, ministrados na área 6,00 03 

3.5. Cursos/oficinas/palestras ministrados em área afim  1,50 06 

3.6. Docência em ensino regular (básico e/ou superior) por ano letivo 2,00 10 



3.7. Monitoria em cursos ou eventos ou estágio na área 2,50 06 

3.8.  Monitoria em cursos ou eventos ou estágio em outras áreas 2,00 04 

3.9. Apresentação de trabalho em evento  2,00 06 

3.10. Experiência profissional na área ou área afim (por ano) 2,00 04 

3.11. Participação em projetos em área artística 2,00 04 

3.12. Projetos elaborados e aprovados na área 2,50 03 

3.13. Produção científica na área 2,50 03 

3.14. Produção científica em outras áreas 2,00 02 

3.15.Participação como comissão organizadora de eventos na área 3,00 05 

3.16. Participação como comissão organizadora de eventos em outras áreas 2,00 03 

4. Experiência Artístico-cultural (considerar apenas a área do requisitante) 

4.1. Criação, produção ou adaptação de texto e/ou roteiro em teatro. Atuação, direção, 

assistência de direção, assistência de produção, participação em cinema e vídeo. 

Elaboração e/ou produção teatral (cenografia, iluminação cênica, sonoplastia, figurino). 

2,00 20 

 

Obs: Serão contabilizados no máximo de 100 (cem) pontos do currículo e a nota da análise deste 

será obtida mediante o seguinte cálculo: 

 

EVA = (PT + PFC + PEP + PEAC) ÷ 10  Sendo: EVA = Nota atribuída ao Elemento de Avaliação A (Nota do Currículo) 

      PT = Pontos da Titulação 

      PFC = Pontos da Formação Complementar 

      PEP = Pontos da Experiência Profissional  

      PEAC = Pontos da Experiência Artístico-cultural 


