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PORTARIA REITORIA UESC Nº 672 
 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso de suas atribuições,  

 
RESOLVE 
 
Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 86, de 8 de junho de 

2018, que abriu inscrições para seleção de Professor Visitante, adjunto, com regime de 
trabalho de 40 horas semanais com dedicação exclusiva, para a Área de Conhecimento 
de Botânica do Departamento de Ciências Biológicas - DCB, na forma que indica: 
 
CRONOGRAMA 
- Lançamento do Edital: 11 de junho de 2018 
- Período de inscrição: 12 a 17 de junho de 2018 
- Convocação dos candidatos: 18 de junho de 2018 
- Prova de conhecimentos: 20 de junho de 2018 
- Divulgação do resultado parcial: 20 de junho de 2018 
- Divulgação do resultado final: 22 de junho de 2018 
- Contratação: a partir de 25 de junho de 2018 
 
LOCAL DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  
O resultado parcial será publicado em 20 de junho de 2018 no site da UESC (www.uesc.br). O 
candidato poderá interpor recurso via protocolo da UESC, no prazo de 24h após publicação do 
resultado parcial. O resultado final será publicado no site da UESC e no Diário Oficial.  
 
Prova de conhecimentos:  

A prova de conhecimentos será realizada no dia 20 de junho de 2018, entre 8:00 e 12:00, na secretaria 

do DCB/UESC. A prova será constituída de questões discursivas sobre os seguintes pontos: Balanço de 

carbono. Relações hídricas. Nutrição mineral de plantas. Ecofisiologia vegetal. A prova constará de 

questões objetivas e discursivas, e será constituída de 30% de questões teóricas e 70% de questões 

sobre técnicas e instrumentação para pesquisas em Ecofisiologia Vegetal. 

 
Na análise do currículo: 
Produção científica (2012 a 2018) (máximo de 20 pontos) 
Orientações (2012 a 2018) (10 pontos) 
Pesquisa (2012 a 2018) (máximo de 4 pontos) 
 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 

publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.. 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 15 de junho de 2018. 

 

 

 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 

REITORA 
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