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EDITAL 01/2022  

EXAME PARA RECONHECIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

 

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 366/2022, torna 

público a abertura do período e os procedimentos para requisição para Exame de 

Reconhecimento de Habilidades e Competências Técnicas para fim exclusivo de futuro 

credenciamento visando a prestação de serviços de mestre de cerimônias em solenidades de 

formatura, aula magna e demais eventos promovidos pela Universidade Estadual de Feira de 

Santana por intermédio do Cerimonial Universitário, em Feira de Santana e nos espaços e/ou 

ações institucionais da UEFS. 

1.2. O exame para reconhecimento de habilidade técnica será realizado a fim de verificar as 

habilidades e competências para prestação do serviço de mestre de cerimônia, compreendendo: 

a) Postura e atitude como mestre de cerimônias; 

b) Técnicas de oratória aplicadas ao mestre de cerimônias (leitura correta do roteiro, 

articulação clara, pronúncia correta, fluência, volume apropriado, entusiasmo, equilíbrio, 

qualidade da voz); 

c) Observação de protocolo e etiqueta dos eventos; 

d) Habilidade para atuar em equipe e em ações coordenadas; 

e) Familiaridade com estruturas e recursos técnicos necessários à realização de eventos. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1.  Poderão participar pessoas físicas maiores de idade e em pleno gozo de seus direitos.  

 

3. DAS FASES 

3.1. O processo para reconhecimento de habilidade e competência técnica compreenderá três fases, 

a saber: 

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

b) Avaliação dos interessados, conforme item 5 deste edital;  
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c) Divulgação de resultados e emissão de ATESTADO DE HABILIDADE TÉCNICA, 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 serão recebidas no período de 29/07/2022 a 09/09/2022. 

 

4.2.  Do local de requisição 

4.2.1. A requisição de exame deverá ser protocolada no Protocolo Geral da UEFS (Prédio da 

Administração Central, térreo – Avenida Transnordestina, s/n, Bairro Novo Horizonte, Feira 

de Santana – BA. CEP 44036-900), no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. 

 

4.3.  Dos documentos exigidos 

4.3.1. No ato da requisição de exame os interessados deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Formulário de requisição de exame, conforme Anexo I deste edital, devidamente 

preenchido e assinado; 

b) Currículo Vitae com comprovação de experiência; 

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

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

e) Comprovante de residência.  

4.3.2. Os interessados deverão apresentar a totalidade dos originais e cópias dos documentos para 

conferência e autenticação pelo funcionário do setor. 

4.3.3. Os documentos dos que não forem considerados aptos a receber o atestado de habilidade 

técnica poderão ser reavidos pelos requisitantes, mediante solicitação por escrito, no prazo 

de até 60 dias após a divulgação dos resultados do processo, período após o qual a 

documentação poderá ser descartada. 

 

5. DA AVALIAÇÃO DOS REQUISITANTES 
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5.1.  Dos prazos da avaliação 

5.1.1. A avaliação de habilidades e competências técnicas ocorrerá nos dias 05/08, 25/08 e 

14/09/2022. 

 

5.2.  Do local e horário da avaliação 

5.2.1. O local e horário da avaliação será divulgado na página da UEFS (www.uefs.br), até 24 

horas antes do início da fase do processo. 

 

5.3.  Do processo de avaliação 

5.3.1. O exame para reconhecimento de habilidade técnica será coordenado por Comissão de 

Credenciamento e realizado por Comitê Verificador específico, composto por três 

integrantes, sendo estes profissionais de reconhecida experiência na área do 

credenciamento requerido.  

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

respectivos pesos: 

A. Experiência do requisitante como mestre de cerimônias – PESO 3; 

i) A experiência será avaliada por meio de análise de currículo e dos registros de 

comprovação de experiência. Como comprovação, podem ser usados registros de 

qualificação, tais como certificados, atestados, declarações, bem como registros de 

experiência na área pretendida como contratos, registros áudio visuais, dentre outros. 

B. Desempenho prático na atividade pleiteada, por meio de apresentação, e habilidades 

para relações interpessoais, por meio de entrevista – PESO 7. 

i) O candidato será submetido a um teste de locução em que serão consideradas 

linguagem, dinâmica e postura do candidato. 

ii) As relações interpessoais serão avaliadas por meio de entrevista, observando 

urbanidade, iniciativa e adequação às atividades demandadas para prestação do serviço. 

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. 
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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 = (NA x 0,3) + (NB x 0,7), sendo: 

NA = Nota atribuída ao Elemento de Avaliação A 

NB = Nota atribuída ao Elemento de Avaliação B 

 

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

TÉCNICA 

6.1.1. O resultado do exame será divulgado no site da UEFS (www.uefs.br) em 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 

comparecer ao exame para reconhecimento de habilidade técnica, sendo-lhes, nestes casos, 

atribuída nota 0,0 (zero). 

Parágrafo Único - A obtenção de Atestado de Habilidade Técnica não exime o requisitante 

de apresentar documentação complementar, requerida para credenciamento. 

6.1.3. O Atestado de Habilidade Técnica será concedido apenas para a atividade específica de 

mestre de cerimônias, não sendo válido para habilitar a atuação em credenciamentos em 

áreas ou atividades afins. 

6.1.4. O Atestado de Habilidade Técnica será entregue no CEU em até 5 (cinco) dias úteis após a 

publicação dos resultados.   

6.1.5. A concessão de 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 sistema de credenciamento, de 

modo que quem o obtiver não estará automaticamente credenciado, o que dependerá da 

apresentação de documentação complementar, identificada em Edital de Credenciamento. 
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7. DOS RECURSOS 

7.1.  Da decisão do Comitê Verificador caberá recurso dirigido à Comissão Permanente de 

Credenciamento do CEU, no prazo de 03 (três) dias da publicação dos resultados, o qual deverá 

ser protocolizado no Protocolo Geral da UEFS. 

7.2.  Recebido o recurso, a Comissão Permanente de Credenciamento do CEU, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, deliberará sobre o recurso, ouvida a Assessoria Jurídica da UEFS, se necessário.  

7.3.  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 do CEU. 

 

Feira de Santana, 29 de julho de 2022. 

 

Evandro Nascimento Silva 

Reitor da UEFS 
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ANEXO I 

EDITAL 01/2022 

EXAME PARA RECONHECIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

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

  

 Nome (pessoa física): 

RG: CPF: 

  

Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3 

   

  

E-mail 

  

ÁREA: 

� Mestre de Cerimônias em eventos promovidos pela UEFS por intermédio do 

CEU em Feira de Santana e nos espaços e/ou ações institucionais da UEFS 

  

Feira de Santana, _____/______/_________  

  

 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do proponente 

  

Protocolo de requerimento de credenciamento para prestação de serviços de mestre de cerimônias no CEU 

Nome do Requisitante Local: Feira de Santana 

Data do recebimento _____/_____/______ 

Nome do(a) funcionário(a) responsável pelo recebimento  

____________________________________________ 

Assinatura do(a) funcionário(a) 
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ANEXO II 

EDITAL 01/2022 – Exame para Reconhecimento de Habilidades e Competências Técnicas 

Candidato: ______________________________________________________________________ 

BAREMA PARA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS 

ELEMENTOS DE ANÁLISE 
Valor 

unitário 
por título 

Quantidade 
máxima de 

títulos a 
serem 

considerados  

Quantida
de de 
títulos 

Pontuação 
do 

candidato 

1. Titulação  Subtotal PT   

1.1. Certificado de nível médio 
5,00 

01   

1.2. Certificado de formação técnica (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 na área (Especialização)  
8,00 

03   

1.7. Mestrado na área 
15,00 

01   

1.8. Doutorado na área 
18,00 

01   

2. Formação complementar Subtotal PFC  

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 05 

  

2.4. Cursos/oficinas acima de 100 horas, na área 
5,00 05 

  

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

  

2.6. Outras atividades de formação complementar  
2,00 10 

  

3. Experiência profissional Subtotal PEP  

3.1. Experiência profissional na área em eventos públicos 2,50 10   

3.2. Experiência profissional na área em eventos corporativos 2,00 05   

3.3. Experiência profissional na área em eventos sociais 2,00 05   

3.4. Experiência profissional na área em solenidades de formatura 2,50 10   

TOTAL: (_______+_______+_______) ÷ 10 RESULTADO FINAL: 
 

Obs: A nota da análise deste será obtida mediante o seguinte cálculo: 

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

     PT = Pontos da Titulação 

     PFC = Pontos da Formação Complementar 

     PEP = Pontos da Experiência Profissional  
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ANEXO III 

Edital 01/2022 – Reconhecimento de Habilidades e Competências Técnicas 

Candidato: ______________________________________________________________________ 

Avaliador: ______________________________________________________________________ 

 

BAREMA PARA DESEMPENHO PRÁTICO 

ELEMENTOS DE ANÁLISE 
Pontuação do 

candidato* 

Técnicas de Oratória  

Subtotal PTO  

Leitura correta do roteiro  

Articulação clara  

Pronúncia correta  

Fluência  

Volume apropriado  

Entusiasmo  

Equilíbrio  

Qualidade da voz  

Postura  

Entrevista  

Subtotal PE  

Urbanidade (afabilidade, civilidade, cortesia)   

Iniciativa  

TOTAL: (_______+_______) ÷ 10  

Resultado Final  

 

*Será atribuída nota de 0 a 10 para cada item desta avaliação. 

 

Obs: A nota da análise deste será obtida mediante o seguinte cálculo: 

NB = (PTO + PE) ÷ 10  Sendo: NB = Nota atribuída ao Elemento de Avaliação B 

     PTO = Pontos das Técnicas de Oratória 

     PE = Pontos da Entrevista 


