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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO AO ENTE ESTADUAL PARA SELEÇÃO  DE 

CANDIDATOS  PARA O CURSO TECNOLÓGICO EM TURISMO  NA MODALIDADEA 

DISTÂNCIA  DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA. 

Edital n. º 60/2022 - Programa de Formação de agentes públicos e profissionais da área de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DO OBJETO 

A   SUPERINTÊNDÊNCIA   DE   EDUCAÇÃO   A   DISTÂNCIA, 

vinculada Universidade Federal da Bahia, torna público para 

conhecimento de todos os interessados, que se acha aberto o presente 

Edital de Chamamento Público nº 60/2022 tendo por objeto a seleção de 

profissionais que atuam na área do curso junto a Secretaria de Turismo e 

em orgãos correlatos nos territórios de identidade dos polos de apoio 

presencial em que ocorrerão a ofertas do  curso de Superior de Tecnologia 

em Gestão de Turismo e Desenvolvimento Sustentável.

Constitui objeto do presente chamamento público a realização de seleção, pela Secretaria de Turismo do 

Estado da Bahia, para profissionais em exercício na área do curso.  

 

2. DO CURSO 

 

2.1. Objetivo 

Em atendimento ao EDITAL CAPES Nº 09/2022 - Chamada para articulação de cursos superiores na 

modalidade EaD no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB os objetivos são: 

• Expandir e interiorizar oferta de cursos superiores na modalidade EaD do sistema público de ensino 

superior (federal e estadual) para atendimento, preferencialmente, dos residentes dos municípios 

interioranos que não possuem acesso ou nos casos em que este é bastante restrito pela pouca capilaridade 

da oferta pública de ensino superior; 

• Atender à política nacional de formação de agentes públicos pertencentes aos quadros da 

administração pública federal, estadual, distrital e municipal, visando a melhoria do serviço público; 

• Atender demanda de formação voltada para o desenvolvimento econômico e social 

local/regional. Vagas disponíveis por curso e polo; 

• Estabelecer a continuidade das ações do programa em relação às ofertas dos cursos de 

licenciaturas deferidas nos editais 75/2014 e 5/2018, promovendo as reofertas destas licenciaturas, 

preferencialmente, nos polos nos quais os cursos estão sendo ofertados. 
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POLO VAGAS REGIÃO TURÍSTICA 

Camaçari 40 Costa dos Coqueiros 

Itaberaba 40 Chapada Diamantina 

Juazeiro 40 Vale do São Francisco 

Salvador 40 Baía de Todos os Santos 

Valença 40 Costa do Dendê 

 

2.2. Modalidade de ensino 

O curso será ofertado na modalidade EaD e os encontros presenciais ocorrerão nos polos de apoio presencial 

da UAB. 

 

2.3.  Encontros presenciais 

Ocorrerão de acordo com o Projeto Pedagógico de cada curso, podendo ocorrer inclusive aos finais de 

semana. Os custos  com deslocamento para participação nos encontros presenciais serão de inteira 

responsabilidade do aluno. 

 

2.4. Seleção dos servidores públicos e profissionais que atual na área de turismo 

2.5.1. A seleção dos candidatos será realizada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia e orgão, 

respeitando os seguintes requisitos: 

• Ter ensino médio completo; 

• Ser servidor em exercício da Secretaria de Tursimo ou orgão correlato na esfera estadual e 

ou municipal; 

• Ser profissional da área de turismo em exercício. 

2.5.2  A seleção dos candidatos deverá ser realizada de forma transparente, com adoção de critérios de 

seleção objetivos, que possam ser facilmente aferíveis mediante escrutínio judicial, que por ventura, venha 

a  ser instaurado. 

O quadro abaixo sugere critérios de desempate para a seleção, que podem ser utilizados pela Secretaria de 

Tursimo do Estado da Bahia: 

 

Sugestão de critérios de desempate 

Não ter nenhuma graduação 

Maior tempo de serviço como servidor público em exercício da Secretaria de Turismo 

ou orgão correlato na esfera estadual e ou municipal 

Maior tempo de serviço como profissional da área de turismo em exercício 

Maior idade  
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2.6. Resultado da seleção 

O resultado da seleção, de acordo com a “Tabela de Resultado do edital de Chamamento Público – 

Gestão do Turismo e Desenvolvimento Sustentável”, disponível no anexo I deste edital, deverá ser 

encaminhado para o e-mail sead.uab.ufba@gmail.com até o dia 13/03/2023, com o assunto “Resultado da 

seleção do Edital 60/2022”. 

 

2.7. Início das ofertas 

O curso de graduação em de Tecnologia em Gestão de Turismo e Desenvolvimento Sustentável iniciará em  

2023.1. 

 

3. DO ACEITE: 

Para formalização da manifestação de interesse, a secretaria deverá enviar por e- mail para: 

sead.uab.ufba@gmail.com até o dia 05.12.2022, com o assunto “Edital de Chamamento Público – 2022 

– Gestão de Turismo e Desenvolvimento Sustentável”, o Termo de Aceite disponível no anexo III, que 

deverá ser assinado por representante legal  da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. 

 

 

Salvador, 30 de novembro de 2022. 

 

  

 

Márcia Tereza Rebouças Rangel  

Superintendente de Educação a Distância 

mailto:sead.uab.ufba@gmail.com
mailto:sead.uab.ufba@gmail.com
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ANEXO I 

 

Tabela de Resultado do edital de Chamamento Público – Gestão do Turismo e 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Polo Nome do 

candidato 

CPF e-mail Telefone 

 

Município 

de 

exercício 

Possui graduação 

(sim ou não) 

tempo de serviço 

como servidor 

público em 

exercício da 

Secretaria de 

Tursimo ou 

orgão correlato 

na esfera 

estadual e ou 

municipal 

Tempo de 

experiência 

profissional da 

área de 

turismo  

Idade 
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ANEXO II 

 

Polo de Apoio Presencial Municípios das zonas turísticas do Polo de Apoio 

Presencial 

Camaçari Costa dos Coqueiros: Mata de São João, Jandaíra, Entre Rios, 

Conde, Lauro de Freitas, Esplanada, Dias D´Ávila, Camaçari. 

Itaberaba Chapada Diamantina: Circuito do Diamante: Andaraí, Ibicoara, 

Iraquara, Itaetê, Lençóis, Mucugê, Barra da Estiva, Boninal, 

Iramaia, Itaberaba, Ituaçú, Nova Redenção, Palmeiras e 

Seabra.  

Juazeiro Vale do São Francisco: Juazeiro, Sobradinho, Remanso, 

Curaçá e Sento Sé. 

Salvador Baía de Todos os Santos Salvador, Aratuípe, Cachoeira, 

Candeias, Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus, Maragojipe, 

Muniz Ferreira, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, 

São Félix, São Francisco do Conde, Saubara e Simões Filho. 

Valença Costa do Dendê: Cairu, Camamu, Valença, Taperoá, Igrapiúna, 

Ituberá. 
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ANEXO III 

 

 

 

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE 

 

 

 

Eu, ____________________________________, RG nº______________________, 

CPFnº__________________, Secretário de Turismo do Estado da Bahia, declaro    interesse em realizar 

a seleção para o curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo e Desenvolvimento 

Sustentável, ora ofertado pela Universidade Federal da Bahia- UFBA na modalidade a distância 

nos polos de apoio presencial dos municípios disposto no item 2.2, da Chamada pública 

60/2022. 

 

 

 

 

 

 

Secretário de Turismo do Estado da Bahia 

 

 


