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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O EXERCÍCIO ESCRITO 
 

1. O Exercício Escrito de caráter teórico, classificatório, acontecerá no dia 28/01, terá            
duração máxima de quatro horas e será realizado na Cabrália 01, no seguinte             

endereço: 

Universidade Federal do Sul da Bahia  
Campus Sosígenes Costa 
Rodovia Porto Seguro–Eunápolis - BA 
BR-367 – km 10 – CEP 45.810-000 

2. O Exercício Escrito iniciará às 08h. Solicita-se aos(às) candidatos(as) que          
compareçam com antecedência de 15 minutos do início das atividades. 

3. Haverá uma tolerância máxima de entrada na sala de até 30 minutos após o início               
do Exercício Escrito.  

4. O/A candidato/a só poderá sair da sala após 60 minutos do início do Exercício              
Escrito. 

5. Na finalização do Exercício Escrito o/a candidato/a receberá um número atribuído           
pelo/a docente responsável por sua aplicação, número este que será registrado           
imediatamente na prova pelo/a candidato.  

6. O Exercício Escrito não teve ter nenhuma identificação do/a candidato/a, sob pena            
de desclassificação nesta etapa. 

7. O Exercício Escrito constará de uma questão de caráter dissertativa-argumentativa,          
com base em textos que reflitam sobre os temas relevantes para o campo das Artes               
e da Educação, descritos no edital no item 5.3.  

8. O Exercício Escrito deverá ser elaborado pelo/a próprio/a candidato/a, à mão,           
utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de              
anotações, livros, equipamentos eletrônicos, nem acesso a quaisquer objetos         
pessoais durante a prova.  

9. Não é permitida a interferência e/ou a participação de terceiros, salvo em caso de              
candidato/a que solicite previamente o reconhecimento de necessidades especiais. 

10. Para a realização de todas as etapas desta seleção que exijam presença, o/a             
candidato/a deverá portar documento de identidade com fotografia. 

 
Porto Seguro, 25 de Janeiro de 2018. 

Coordenação EPArtes 
 


