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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna.
Tel: Reitoria (073) 3680-5011/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 3689-1126
CEP: 45662-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail – reitoria@uesc.br

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E TURISMO – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A seleção objetiva o preenchimento de até 17 (dezessete) vagas do Curso acima citado, nas seguintes Linhas de Pesquisa – Linha A: Memória, Identidade e Representações Culturais (08 vagas); Linha B: Políticas, Planejamento, Configuração de Produtos e Serviços Turísticos (05 vagas); para atender aos candidatos oriundos da demanda interna da UESC - docentes e demais funcionários efetivos - (02 vagas) e para atender ao Programa de Estudantes do Convênio de Pós-graduação – PEC/PG/CAPES (02 vagas). Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou de certidão de conclusão de curso de graduação plena, em qualquer área do conhecimento. Caso as vagas disponibilizadas para o Programa de Estudantes do Convênio de Pós-graduação - PEC/PG/CAPES e pela demanda interna da UESC não sejam preenchidas, parcialmente ou em sua totalidade, poderão ser aproveitadas por candidatos que se encontrem na lista dos classificados. 

2. DAS INSCRIÇÕES:  


Período
20 de agosto de 2010 a 17 de setembro de 2010
Documentação específica
Formulário de inscrição preenchido (Anexo I)
Pré-projeto de pesquisa (máximo dez laudas) em três cópias de igual teor, seguindo obrigatoriamente o modelo e as orientações expressas na página-web do Programa.

a) As inscrições realizadas pelo serviço de encomendas (SEDEX ou similar) deverão ter data máxima de postagem de 17 de setembro de 2010.

b) A comissão de seleção do Programa de Pós-graduação em Cultura e Turismo analisará a documentação apresentada na inscrição e decidirá sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, sendo o resultado divulgado na página-web do Programa.  


3. DA SELEÇÃO:

O processo de seleção será realizado por uma comissão de seleção e constará da avaliação de Pré-projeto, Prova Escrita de Conhecimentos, Prova de Proficiência em Língua Estrangeira, Curriculum vitae comprovado e Entrevista.

 Etapas:

3.1 – Resultado do Pré-projeto - Dia 22 de outubro de 2010 a partir das 14h00 – será divulgado via internet na página-web do programa e no mural do curso.  Etapa eliminatória / classificatória, nota mínima 7,0 (sete).

3.2 – Prova Escrita de Conhecimentos sobre Cultura e Turismo - Dia 04 de novembro de 2010, das 8h00 às 12h00. Etapa eliminatória / classificatória, nota mínima 7,0 (sete). 

3.3 – Prova de Proficiência em Língua Estrangeira – Inglês, Espanhol ou Francês - Dia 04 de novembro de 2010, das 13h:30min. às 16h00. Essa prova será classificatória, entretanto caso o candidato não atinja a média 5,0 (cinco), deverá apresentar ao Programa o certificado de proficiência em uma das línguas estrangeiras supracitadas em até 01 (um) ano. Certificados de conclusão de curso de idioma não serão válidos como comprovação de proficiência.

– Resultado da Avaliação da Prova de Conhecimentos e da Prova de Proficiência em Língua Estrangeira - Dia 08 de novembro de 2010 a partir das 14h00. O resultado será divulgado na página-web e no mural do Programa.

– A avaliação do Curriculum vitae comprovado no modelo da plataforma lattes do CNPq. Seguir as seguintes normas:
	Apresentar apenas os documentos a partir de janeiro de 2003.

As cópias de documentos devem ser encadernadas e dispostas em ordem cronológica decrescente (do mais recente para o mais antigo) e de acordo com os campos apresentados no Curriculum vitae, no modelo da plataforma Lattes.
O candidato deve destacar (grifar) as informações apresentadas em diário oficial, facilitando sua identificação no documento ou cópia.
Documentos ou cópias ilegíveis serão desconsiderados.
Cursos e atividades desenvolvidas no exterior devem vir acompanhados de tradução oficial.
Não incluir documentos relacionados ao estágio curricular obrigatório.
Incluir apenas a documentação solicitada.

3.6 – Entrevista - Dias 09 e 10 de novembro de 2010, das 8h30min às 12h30min e das 14h00 as 18h00. Para a realização das entrevistas serão distribuídas senhas no dia 08 de novembro de 2010 das 8h00 às 12h00. As entrevistas seguirão a ordem das senhas. Os candidatos que não comparecerem para a retirada das senhas no horário previsto ou não estiverem presentes no momento de chamada para a entrevista serão desclassificados. 

3.7 – Resultado Final - Será divulgado a partir de 12 de novembro de 2010, na página-web da UESC, do Programa e no mural do curso.

Todas as provas serão realizadas no Pavilhão Pedro Calmon, 1º andar, na UESC e as salas serão designadas pela secretaria do Mestrado em Cultura e Turismo.
      
ETAPA
FAIXA DE NOTA
PESO
MODALIDADE
Pré-Projeto
Zero a dez
 2,5
Eliminatória / classificatória
Nota mínima 7,0
Prova Escrita de 
Conhecimentos
Zero a dez
 2,5
Eliminatória / classificatória
Nota mínima 7,0
Prova de Proficiência em Língua Estrangeira
Zero a dez
 1,0
Classificatória
Curriculum vitae comprovado
Zero a dez
 2,0
Classificatória
Entrevista
Zero a dez
 2,0
Classificatória

	A cada candidato será atribuída uma nota final correspondente à média ponderada dos pontos obtidos em cada parâmetro considerado, conforme os pesos acima designados.

A classificação final será publicada em ordem decrescente das médias obtidas pelos candidatos, respeitando-se o número máximo de vagas estabelecidas. Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na entrevista e na persistência do mesmo, será favorecido o candidato mais idoso.
A classificação dos candidatos às duas vagas destinadas a demanda interna da UESC (docentes e demais funcionários efetivos) e as duas do Programa de Estudantes do Convênio de Pós-Graduação – PEC/PG/CAPES, ocorrerá em separado, quando da publicação dos resultados.
Os baremas para avaliação do processo estão disponíveis na página-web do programa.


Informações adicionais, baremas, bibliografia recomendada, modelo do pré-projeto, formulários, linhas temáticas e ementas podem ser encontrados na página-web do Programa.

 ANEXO I


FICHA DE INSCRIÇÃO



SELEÇÃO MESTRADO 2011/2013

Número da Inscrição

____________________

PROVA DE LÍNGUA
(assinale)

(     ) INGLESA
(     ) FRANCESA
(     ) ESPANHOLA

LINHAS DE PESQUISA
(assinale)

                (      ) Linha A 
                
                (      ) Linha B 

LINHAS TEMATICAS

Linha A (assinale apenas uma opção)
(      )  Representações sociais no turismo; 
(      ) Imagens, fotografia e representações em cultura e turismo; 
(      ) Identidade, memória, patrimônio e turismo; 
(      ) Performances turístico-culturais: interfaces entre o turismo, o teatro e o ritual; 
(      ) Turismo cultural e patrimônio arqueológico. 

Linha B (assinale apenas uma opção)
(      ) Poder, políticas públicas locais e turismo; 
(      ) Marketing turístico para destinos culturais; 
(      ) Turismo, cultura e desenvolvimento regional; 
(      ) Políticas e planejamento em cultura, lazer e turismo.
Título do Pré-Projeto:



IDENTIFICAÇÃO
Nome Completo:

Sexo:

Nacionalidade:
Estado Civil:
CPF:
Data Nascimento / Local:

Identidade:
Org. Emissor:
Passaporte (estrangeiro)
Endereço:


Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal:
Fax:

E-mail:
Telefone(s): DDD




SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA
Possui Vínculo Empregatício?
(     ) SIM          (     ) NÃO
Empresa / Instituição:

Endereço:


Telefone(s):DDD
Cidade:

Bairro:
UF:
Tempo de Serviço
Docente?
(    ) SIM     (     ) NÃO
Casa Alugada ?
(    ) SIM     (     ) NÃO
Valor do Aluguel
Renda Familiar Total



FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso de Graduação:

Instituição:

País / UF
Ano de Conclusão:
Estudos de Pós – Graduação:



