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Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Direito 

Departamento de Direito Público 
 

RELATÓRIO FINAL 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO 

DETERMINADO – EDITAIS INTERNOS N. 05/2022  

 

Aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 9h00min (nove horas), por meio 

telepresencial (plataforma Zoom no Link: 

https://us02web.zoom.us/j/81126179615?pwd=eTRVdHBjM1hNUFFQMVM5Kyt2elB3

dz09 ), no exercício das competências que lhes foram outorgadas pelos Edital 

Interno n° 05/2022 do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da 

UFBA, reuniram-se os Profs. Maurício Dantas Goes e Goes, Bernardo Silva de Lima e 

Gabriela Expósito, para fins de realização do Processo Seletivo para Contratação de 

Docente por Tempo Determinado para as disciplinas Direito Processual Civil, Teoria 

Geral do Processo e Prática Jurídica Cível.  

 

Abertos os trabalhos, foi constada a presença dos quatro candidatos inscritos: 

Victor Guedes Trigueiro, Larissa Oliveira Aragão Werneck, Henrique Silva de Oliveira 

e Augusto Barbosa Santos Filho. 

  

Como o candidato Augusto Barbosa Santos Filho não havia participado do sorteio 

realizado no dia anterior, 23 de janeiro de 2023, foi informada a sua 

desclassificação, nos termos da norma editalícia.  

 

Inicialmente, o Presidente da Comissão Examinadora sugeriu que a Examinadora 

Gabriela Expósito procedesse a gravação em áudio e em vídeo da sessão e a 

mesma então deu sequência à gravação. Informou ainda que não saberia onde a 

gravação ficaria salva, mas que direcionaria a gravação para a “nuvem” 

correspondente à conta utilizada pelo Professor Júlio Rocha, na abertura da sessão. 

O Presidente da Comissão Examinadora, Maurício Goes e Goes, indicou que também 

faria a gravação em seu computador pessoal.  

 

https://us02web.zoom.us/j/81126179615?pwd=eTRVdHBjM1hNUFFQMVM5Kyt2elB3dz09
https://us02web.zoom.us/j/81126179615?pwd=eTRVdHBjM1hNUFFQMVM5Kyt2elB3dz09
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Foi comunicado aos candidatos que as provas didáticas deveriam ter duração de 

30min (trinta minutos), conforme havia sido acordo entre todos(as) na ocasião em 

que os pontos e a ordem de apresentação dos candidatos foram sorteados.  

 

Foi criado um grupo de WhatsApp com os candidatos(as) para informá-los(as) do 

momento de entrada na chamada de vídeo onde ocorreram as provas didáticas na 

ordem do sorteio realizado.  

 

Inicialmente, o candidato Victor Guedes Trigueiro, que havia sido o 1º sorteado 

para apresentação, com o ponto número 01, realizou sua apresentação e não houve 

inquirição por parte dos membros da Comissão Examinadora.  

 

Em seguida, a candidata Larissa Oliveira Aragão Werneck foi convidada a ingressar 

na sala, tendo sido a 2ª a se apresentar, com o ponto número 05. Também não 

houve inquirição por parte dos membros da comissão examinadora. 

 

Por fim, o candidato Henrique Silva de Oliveira ingressou na sala e fez a sua 

apresentação do ponto número 03 e, da mesma forma, não houve inquirição por 

parte dos membros da comissão examinadora. 

 

Logo em seguida, os membros da Comissão Examinadora se reuniram 

privativamente para avaliar as Provas e emitir juízo sobre elas. 

 

Inicialmente, à vista do disposto no edital regulamentador do certame, 

estabeleceram que a prova didática seria valorada com base nos seguintes critérios: 

a) “Domínio do assunto”; b) “Capacidade de comunicação”; c) “Organização de 

pensamento e de planejamento”; d) “Estratégias de ensino utilizadas; e) “Domínio 

dos recursos didáticos utilizados”; f) “Apresentação da aula e postura”; g) 

“Utilização do tempo”; h) “Execução do plano de aula”. Não foi determinada, entre 

a comissão julgadora, a pontuação mínima ou máxima de cada ponto, restando a 

cada membro(a) determinar a pontuação que entendesse ser pertinente a cada 

critério.  

 

Examinador: Professor Maurício Dantas Goes e Goes 

 

Nome do(a) candidato(a): Victor Guedes Trigueiro 

Ponto sorteado: 01 – Normas Fundamentais do Processo 

Critério  Pontuação 

máxima 

Pontuação 

obtida 

Comentários 

Domínio do assunto 3 3,0 O candidato apresentou domínio integral 

do assunto, com citação e apresentação de 

marco teórico atualizado. 

Capacidade de 

comunicação  

2 2,0 O candidato demonstrou excelente 

capacidade de comunicação, com excelente 

fluência verbal. 
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Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

2  2,0 A organização do pensamento e o 

planejamento da aula foram muito bons. 

Estratégias de 

ensino utilizadas e 

domínio dos 

recursos didáticos 

utilizados 

1 0,5 Apresentou boa estratégia de ensino, com 

bom domínio dos recursos didáticos, tendo 

utilizado apresentação de apoio, mas faltou 

promover uma adequada fixação de 

conteúdo e avaliação. 

Apresentação da 

aula e postura 

1 1,0 O candidato teve excelente postura, 

demonstrando segurança. 

Utilização do tempo 

e execução do plano 

de aula  

1 1,0 O tempo foi utilizado devidamente e o 

plano de aula executado a contento. 

PONTUAÇÃO TOTAL 9,5 
 

Nome do(a) candidato(a): Larissa Oliveira Aragão Werneck 

Ponto sorteado: 05 - Precedentes Judiciais 

Critério  Pontuação 

máxima 

Pontuação 

obtida 

Comentários 

Domínio do assunto 3 1,5 A candidata possui um razoável domínio 

do assunto, mas faltou abordar alguns 

marcos teóricos relevantes, tendo a 

exposição em alguns pontos sido 

superficial e incompleta. Abordagem de 

pensamentos doutrinários limitados. 

Capacidade de 

comunicação  

2 2,0 A candidata demonstrou excelente 

capacidade de comunicação, com boa 

fluência verbal e empatia. 

Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

2  2,0 A aula teve uma excelente organização, 

com encadeamento do pensamento do 

início ao final, o que demonstra um bom 

planejamento. 

Estratégias de 

ensino utilizadas e 

domínio dos 

recursos didáticos 

utilizados 

1 1,0 As estratégias de ensino utilizadas foram 

adequadas e a candidata possuía bom 

domínio dos recursos didáticos utilizados, 

com utilização de apresentação de apoio 

muito organizada. 

Apresentação da 

aula e postura 

1 1,0 Excelente postura e apresentação da aula. 

Utilização do tempo 

e execução do plano 

de aula  

1 0,5 O tempo foi utilizado devidamente, 

ultrapassando poucos segundo o que não 

interfere na nota, mas a execução do plano 

de aula perdeu o ritmo correto, tendo 

ficado corrida no seu final. 

PONTUAÇÃO TOTAL 8,0 
 

 



 4 

Nome do(a) candidato(a): Henrique Silva de Oliveira 

Ponto sorteado: 03 – Negócios  Jurídicos Processuais 

Critério  Pontuação 

máxima 

Pontuação 

obtida 

Comentários 

Domínio do assunto 3 2,0 O candidato demonstrou bom domínio do 

assunto. Contudo, quanto a alguns pontos, 

poderia ter feito maior aprofundamento da 

exposição (doutrinária e jurisprudencial) e 

faltou abordas alguns marcos teóricos . 

Capacidade de 

comunicação  

2 2,0 O candidato demonstrou excelente 

capacidade de comunicação, com excelente 

fluência verbal. 

Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

2  1,0 A organização do pensamento e o 

planejamento da aula podem melhorar, 

tendo a exposição ficado em alguns 

momentos desconectada. 

Estratégias de 

ensino utilizadas e 

domínio dos 

recursos didáticos 

utilizados 

1 0,5 Apresentou razoável estratégia de ensino, 

com bom domínio dos recursos didáticos, 

tendo utilizado apresentação de apoio. 

Apresentação da 

aula e postura 

1 1,0 O candidato teve excelente postura, 

demonstrando segurança. 

Utilização do tempo 

e execução do plano 

de aula  

1 1,0 O tempo foi utilizado devidamente e o 

plano de aula executado a contento. 

PONTUAÇÃO TOTAL 7,5 
 

Examinador: Professor Bernardo Silva de Lima 

 

Candidato(a): Victor Guedes Trigueiro 

Ponto: 01 

Critério  Pontuação 

obtida 

Comentários 

Domínio do assunto 1,8 Apesar da lista grande de normas fundamentais a ser 
vencida, tema objeto de exposição, o candidato soube 
discorrer com competência a abordagem dos distintos 
princípios e regras, demonstrando ótimo domínio do tema. 
Apesar disso, não cobriu todas as normas fundamentais. 

Capacidade de 

comunicação  

1 Boa capacidade de comunicação. 

Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

2 Apresentação clara, organizada, com bom equilíbrio entre 
qualidades didáticas e profundidade na exploração do tema. 

Estratégias de 

ensino utilizadas  

1 O candidato utilizou estratégias adequadas. 

Domínio dos 

recursos didáticos 

1 O candidato não teve problemas com a exposição 

apoiada por Datashow. 
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utilizados 

Apresentação da 

aula e postura 

0,6 O candidato poderia ter feito uma introdução mais 

estruturada da sua exposição. 

Utilização do tempo  1 O candidato utilizou o tempo à perfeição. 

Execução do plano 

de aula 

0,8 O candidato seguiu o plano de aula apresentado para a 

banca, mas pecou por referir pouco a bibliografia 

sugerida durante a exposição. 

Nota: 9,2 
 

Candidato(a): Larissa Oliveira Aragão Werneck 

Ponto: 05 

Critério  Pontuação 

obtida 

Comentários 

Domínio do assunto 1,2 Em certos momentos não atacou com rigorosa precisão 
alguns conceitos relevantes. 

Capacidade de 

comunicação  

1 Excelente capacidade comunicativa. 

Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

1,3 De modo geral, a aula poderia ter uma linha mais bem 

definida. 

Estratégias de 

ensino utilizadas  

1 Fez uso de diagramas explicativo e trouxe casos 

relevantes para discussão. 

Domínio dos 

recursos didáticos 

utilizados 

1 A candidata não teve problemas com o uso dos 

recursos didáticos. 

Apresentação da 

aula e postura 

1 A candidata tem excelente postura e apresentou bem a 

aula. 

Utilização do tempo  1 A candidata utilizou o tempo adequadamente 

Execução do plano 

de aula 

1 A candidata executou o plano adequadamente. 

Nota: 8,5 
 

Candidato(a): Henrique Silva de Oliveira 

Ponto: 03 

Critério  Pontuação 

obtida 

Comentários 

Domínio do assunto 2 O candidato tem bom domínio do assunto. 

Capacidade de 

comunicação  

0,2 A exposição teve muitos “parênteses”, com referências 

de experiências pessoais do candidato pouco incisivas 

em relação ao assunto tratado. 

Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

0,8 A exposição poderia ter etapas mais bem definidas, 

com começo, meio e fim. Como o candidato adotou 

algumas idas e vindas, essa linearidade se perdeu e a 

exposição ficou um pouco confusa. 

Estratégias de 

ensino utilizadas  

0,5 Alguns slides do Datashow ficaram pouco organizados 

e, em certa medida, geraram dificuldade de 

compreensão. 

Domínio dos 1 O candidato não teve problemas no uso dos recursos 
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recursos didáticos 

utilizados 

didáticos e nesse ponto teve bom desempenho. 

Apresentação da 

aula e postura 

0,8 O candidato teve boa postura, mas não apresentou a 

aula com maior clareza. 

Utilização do tempo  0,9 O candidato ultrapassou um pouco o tempo. 

Execução do plano 

de aula 

1 O candidato executou adequadamente o plano de aula. 

Nota: 7,2 
 

Examinadora: Professora Gabriela Expósito  

 

Candidato(a): Victor Guedes Trigueiro 

Ponto: 01  

Critério  Pontuação 

obtida 

Comentários 

Domínio do assunto 2 Candidato demonstrou bom domínio do conteúdo, 

apresentando os conceitos básicos sobre os pontos 

escolhidos para apresentação. 

Capacidade de 

comunicação  

1 Candidato tem boa capacidade de comunicação. 

Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

2 Candidato tem boa capacidade de organização de 

pensamento. 

Apresentou o plano de aula no início da aula o que 

demonstra bom planejamento. Foram colocados muitos 

pontos no plano de aula em relação ao tempo que o 

candidato dispunha. O plano de aula apresenta 

referência bibliográficas sem indicar quais seriam 

básicas e complementares o que poderia acarretar uma 

dificuldade de compreensão e escolha pelos(as) 

alunos(as). 

Estratégias de 

ensino utilizadas  

0,5 A estratégia de ensino utilizada, como Datashow, não é 

muito adequada, tendo em vista que a universidade não 

dispõe dessa tecnologia para todas as salas. 

Domínio dos 

recursos didáticos 

utilizados 

1 Apesar do comentário do item anterior, o candidato 

utilizou bem os slides apresentados. 

Apresentação da 

aula e postura 

1 A apresentação do tema e a postura do candidato foram 

boas. 

Utilização do tempo  1 Candidato respeitou o tempo determinado. 

Execução do plano 

de aula 

0,5 O candidato seguiu o plano de aula apresentado para a 

banca. O candidato não utilizou bem as referências 

bibliográficas apresentadas no plano. 

Nota: 9 
 

Candidato(a): Larissa Oliveira Aragão Werneck 

Ponto: 05 

Critério  Pontuação Comentários 
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obtida 

Domínio do assunto 2 A candidata demonstra bom domínio sobre o tema e 

trouxe precedentes relevantes para conhecimento 

dos(as) alunos(as). 

Capacidade de 

comunicação  

1 Candidata tem boa capacidade de comunicação. 

Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

1,7 

 

Em sua exposição, a candidata menciona conceitos que 

precisariam ser explicados antes, o que poderia 

dificultar o entendimento pelos(as) alunos(as), a 

apresentação de todos os conceitos fundamentais no 

início da aula traria mais clareza à exposição. 

A candidata fez menção a um autor sem indicar a obra 

ou sequer o sobrenome, pressupondo que os(as) 

alunos(as) saberiam de quem se tratava e fez menção a 

autores sem indicação da obra.  

O plano de aula apresenta referência bibliográficas sem 

indicar quais seriam básicas e complementares o que 

poderia acarretar uma dificuldade de compreensão e 

escolha pelos(as) alunos(as). 

Estratégias de 

ensino utilizadas  

0,5 A estratégia de ensino utilizada, como Datashow, não é 

muito adequada, tendo em vista que a universidade não 

dispõe dessa tecnologia para todas as salas. 

Domínio dos 

recursos didáticos 

utilizados 

1 Apesar do comentário do item anterior, a candidata 

utilizou bem os slides apresentados. 

Apresentação da 

aula e postura 

1 A apresentação do tema e a postura da candidata foram 

boas. 

Utilização do tempo  1 A candidata ultrapassou em alguns segundos o tempo 

designado e a aula não foi concluída adequadamente. 

Execução do plano 

de aula 

0,4 A candidata não inseriu no corpo do plano de aula os 

precedentes (apenas nas referências bibliográficas) e os 

artigos do CPC apresentados na exposição também não 

constam no plano. O fato de os slides não reproduzirem 

os pontos do plano de aula fez com que não ficasse tão 

claro o contexto de cada dispositivo de lei apresentado. 

Nota: 8,6 
 

Candidato(a): Henrique Silva de Oliveira 

Ponto: 03 

Critério  Pontuação 

obtida 

Comentários 

Domínio do assunto 2 Candidato demonstrou bom domínio do conteúdo. 

Capacidade de 

comunicação  

1 Candidato tem boa capacidade de comunicação. 

Organização de 

pensamento e de 

planejamento  

1 Sobre a organização, o candidato, no plano de aula, fez 

a separação na bibliografia em básicas e 

complementares, o que foi positivo. Candidato fez 

menção a livro do Professor Bernardo Lima, mas não o 
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colocou nas referências bibliográficas. O candidato 

parte da premissa que os(as) alunos(as) teriam 

conhecimento de conceitos como foro de eleição e 

arbitragem, porém o concurso também será para turma 

de teoria geral do processo. A aula do candidato não 

teve boa organização com início, meio e fim 

determinados.  

Estratégias de 

ensino utilizadas  

0,5 A estratégia de ensino utilizada, como Datashow, não é 

muito adequada, tendo em vista que a universidade não 

dispõe dessa tecnologia para todas as salas. 

Domínio dos 

recursos didáticos 

utilizados 

0,5 O material desenvolvido não tinha uma boa 

organização.  

Apresentação da 

aula e postura 

1 O candidato teve boa postura durante a aula. 

Utilização do tempo  0,5 Como o tempo de aula era reduzido, o candidato 

poderia ter utilizado o tempo designado para 

apresentação de aspectos mais contraditórios e 

relevantes do tema. O final da aula ficou um pouco 

prejudicada, pois o candidato não fez uma finalização 

adequada, demonstrando um pouco de dificuldade para 

lidar com o tempo. 

Execução do plano 

de aula 

1 Apesar de o candidato ter apresentado o conteúdo dos 

pontos do plano de aula no início da aula, não insere 

esses tópicos em cada slide o que acarreta uma certa 

dificuldade. 

Nota: 7,5 
 

No que se refere à prova de títulos, à vista das disposições do barema constante no 

Anexo II do edital regulamentador do certame seletivo, a Comissão Examinadora, à 

unanimidade, atribuiu aos candidatos as seguintes notas: 

 

Candidato: Victor Guedes Trigueiro:  

Pontuação total: 96 (setenta e seis) 

 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS (pontuação máxima: 50 pontos ) Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Livre Docência 50 50   

 Doutorado concluído em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

30 50 1 30 

      

 Doutorado em curso em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

20 40   

 Mestrado concluído em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 
(por cada título) 

25 50 1 25 

 Mestrado concluído ou grau equivalente em outras áreas (por cada título) 18 36   

 Mestrado em curso em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 
(por cada título) 

15 15   

 Graduação de Bacharel em filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 8 8   
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(por cada título) 

 Especialização em direito concluída, com 360h, no mínimo 15 30   

 Especialização em filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas (por cada 
título) concluída, com 360h, no mínimo 

10 30   

 Aperfeiçoamento ou outro nível equivalente concluído, com 120h, no mínimo 5 15   

 Monitoria e bolsas oficiais de iniciação científica 2 10   

 Pesquisa Publicada 5 10   

 Participação em cursos em que tenha havido verificação formal de aprendizagem e de 
frequência 

2 10   

 Bolsas de estudo e de pesquisa conferidas por instituições de formação de recursos 
humanos e de fomento à pesquisa, bem como de intercâmbio cultural de alto nível 

3 12 
 

  

  

SUBTOTAL DESTES  CONJUNTOS DE ITENS 
 

    
50 

 
 

 
    

2. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (pontuação máxima: 20 
pontos ) 

Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Livro publicado em editora com conselho editorial, nas disciplinas do concurso 
(autoria) 

5 20   

 Livro publicado em editora sem conselho editorial, nas disciplinas do concurso 
(autoria) 

4,5 15 1 4,5 

 Livro publicado em editora com conselho editorial, em outra área do direito, filosofia, 
ciências humanas e ciências sociais aplicadas  (autoria) 

2,5 10   

 Livro publicado em editora sem conselho editorial, em outra área do direito (autoria) 2 8   

 Capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

3 12 1 3 

 Capítulo de livro publicado em editora sem conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso,  

2 8   

 Capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial, em outra área do direito, 
filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas  

2 8   

 Capítulo de livro publicado em editora sem conselho editorial, em outra área do direito, 
filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

1 4   

 Publicação em periódicos especializados com conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

2 10 6 10 

 Publicação em periódicos especializados sem conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

1,5 7,5   

 Publicação em periódicos especializados com conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas  

1 5 1 1 

 Publicação em periódicos especializados sem conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

0,5 2,5   

 Trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas e/ou em congressos 
internacionais e nacionais, com publicação em anais 

2 10   

 Trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas e/ou em congressos 
internacionais e nacionais sem publicação em anais 

1 5   

 Organização ou coordenação individual de livro publicado em editora com conselho 
editorial ou publicado em meio controlado equivalente 

2 10   

 Artigos ou ensaios publicados sobre temas das disciplinas da seleção, em outras 
áreas do direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

0,5 8   

 
 

Conferência, Palestra, Seminário proferido e cursos ministrados (mínimo de 40 horas) 
nas disciplinas da seleção   

2 16   

 Conferência, Palestra, Seminário proferido e cursos ministrados (mínimo de 40 horas) 
em direito   

1  8   

  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   18,5 

  
 

    

3. TÍTULOS DIDÁTICOS (pontuação máxima: 15 pontos ) Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 
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 Atividade de ensino superior na área jurídica nas disciplinas da seleção (por semestre) 2 15 4 8 

 Atividade de ensino superior na área jurídica (por semestre) 1 10   

 Atividade de ensino superior em outra área (por semestre) 0,5 5   

 Atividade de ensino de 2º grau (por semestre) 0,25 5   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (tese de doutorado), por orientação 2 12   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (dissertação de mestrado), por orientação 1 8   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (monografia de especialização), por orientação 0,5 5 7 3,5 

 Orientação de trabalhos acadêmicos (monografia de graduação) 0,25 5 1 0,25 

 Aprovação em concurso público de nível superior para lecionar em direito 4  12   

 Aprovação em concurso público de nível superior para lecionar em filosofia, ciências 
humanas e ciências sociais aplicadas 

2 6   

 Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior em direito, filosofia, 
ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

1,5  3   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (tirocínio docente ou monitoria) 0,75 7,5   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (bolsista de atividade de pesquisa ou extensão) 0,75 7,5  0,75 

 Autoria de textos didáticos publicados por editora com Conselho Editorial 2 10   
  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   12,5 

  
 

    

4. TÍTULOS PROFISSIONAIS (pontuação máxima: 15 pontos ) Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Direção de órgãos acadêmicos, científicos e profissionais, relacionada à área de 
atuação (por ano) 

3 15   

 Inscrição em órgãos acadêmicos, científicos e profissionais, relacionados à área de 
atuação  

4 10   

 Trabalhos extracurriculares realizados por candidatos em regime de dedicação 
exclusiva (por trabalho) 

0,5 5   

 Aprovação em concurso público na área profissional  4 12 3 12 

 Cargo de chefia ou direção em Instituição de ensino superior - um ano, no mínimo, de 
exercício  

1  1    

 Participação em banca examinadora como atividade própria do Magistério Superior  1  5   

 Efetivo exercício de atividades profissionais privativas de bacharel em direito (por ano). 
O exercício da advocacia deverá ser comprovado através de petições, certidões ou 
outros meios, com atualidade 

2,5 15 13 15 

  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   27 
15 

 
 
 

     

 TOTAL: 100   96,0 

 

Candidata: Larissa Oliveira Aragão Werneck 

Pontuação total: 76,5 (cinquenta e três) 

 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS (pontuação máxima: 50 pontos ) Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Livre Docência 50 50   

 Doutorado concluído em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

30 50   

      

 Doutorado em curso em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

20 40   

 Mestrado concluído em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

25 50 1 25 

 Mestrado concluído ou grau equivalente em outras áreas (por cada título) 18 36   

 Mestrado em curso em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 15 15   
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aplicadas (por cada título) 
 Graduação de Bacharel em filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

(por cada título) 
8 8   

 Especialização em direito concluída, com 360h, no mínimo 15 30 1 15 

 Especialização em filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas (por cada 
título) concluída, com 360h, no mínimo 

10 30   

 Aperfeiçoamento ou outro nível equivalente concluído, com 120h, no mínimo 5 15   

 Monitoria e bolsas oficiais de iniciação científica 2 10   

 Pesquisa Publicada 5 10   

 Participação em cursos em que tenha havido verificação formal de aprendizagem e 
de frequência 

2 10   

 Bolsas de estudo e de pesquisa conferidas por instituições de formação de recursos 
humanos e de fomento à pesquisa, bem como de intercâmbio cultural de alto nível 

3 12 
 

  

  

SUBTOTAL DESTES  CONJUNTOS DE ITENS 
 

   40 

 
 

     

2. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (pontuação máxima: 20 
pontos ) 

Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Livro publicado em editora com conselho editorial, nas disciplinas do concurso 
(autoria) 

5 20 1 5 

 Livro publicado em editora sem conselho editorial, nas disciplinas do concurso 
(autoria) 

4,5 15   

 Livro publicado em editora com conselho editorial, em outra área do direito, filosofia, 
ciências humanas e ciências sociais aplicadas  (autoria) 

2,5 10 1 2,5 

 Livro publicado em editora sem conselho editorial, em outra área do direito (autoria) 2 8   

 Capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

3 12   

 Capítulo de livro publicado em editora sem conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso,  

2 8   

 Capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas  

2 8 5 8 

 Capítulo de livro publicado em editora sem conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

1 4 1 1 

 Publicação em periódicos especializados com conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

2 10   

 Publicação em periódicos especializados sem conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

1,5 7,5   

 Publicação em periódicos especializados com conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas  

1 5   

 Publicação em periódicos especializados sem conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

0,5 2,5   

 Trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas e/ou em congressos 
internacionais e nacionais, com publicação em anais 

2 10 1 2 

 Trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas e/ou em congressos 
internacionais e nacionais sem publicação em anais 

1 5 2 2 

 Organização ou coordenação individual de livro publicado em editora com conselho 
editorial ou publicado em meio controlado equivalente 

2 10 1 2 

 Artigos ou ensaios publicados sobre temas das disciplinas da seleção, em outras 
áreas do direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

0,5 8   

 
 

Conferência, Palestra, Seminário proferido e cursos ministrados (mínimo de 40 horas) 
nas disciplinas da seleção   

2 16   

 Conferência, Palestra, Seminário proferido e cursos ministrados (mínimo de 40 horas) 
em direito   

1  8   

  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   20 

  
 

    

3. TÍTULOS DIDÁTICOS (pontuação máxima: 15 pontos ) Pontuação Máx. no Obtido TOTAL 
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por unidade Item 

 Atividade de ensino superior na área jurídica nas disciplinas da seleção (por 
semestre) 

2 15   

 Atividade de ensino superior na área jurídica (por semestre) 1 10   

 Atividade de ensino superior em outra área (por semestre) 0,5 5   

 Atividade de ensino de 2º grau (por semestre) 0,25 5   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (tese de doutorado), por orientação 2 12   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (dissertação de mestrado), por orientação 1 8   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (monografia de especialização), por orientação 0,5 5   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (monografia de graduação) 0,25 5   

 Aprovação em concurso público de nível superior para lecionar em direito 4  12   

 Aprovação em concurso público de nível superior para lecionar em filosofia, ciências 
humanas e ciências sociais aplicadas 

2 6   

 Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior em direito, 
filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

1,5  3 1 1,5 

 Orientação de trabalhos acadêmicos (tirocínio docente ou monitoria) 0,75 7,5   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (bolsista de atividade de pesquisa ou extensão) 0,75 7,5   

 Autoria de textos didáticos publicados por editora com Conselho Editorial 2 10   
  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   1,5 

  
 

    

4. TÍTULOS PROFISSIONAIS (pontuação máxima: 15 pontos ) Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Direção de órgãos acadêmicos, científicos e profissionais, relacionada à área de 
atuação (por ano) 

3 15 2 6 

 Inscrição em órgãos acadêmicos, científicos e profissionais, relacionados à área de 
atuação  

4 10 4 10 

 Trabalhos extracurriculares realizados por candidatos em regime de dedicação 
exclusiva (por trabalho) 

0,5 5   

 Aprovação em concurso público na área profissional  4 12   

 Cargo de chefia ou direção em Instituição de ensino superior - um ano, no mínimo, de 
exercício  

1  1    

 Participação em banca examinadora como atividade própria do Magistério Superior  1  5   

 Efetivo exercício de atividades profissionais privativas de bacharel em direito (por 
ano). O exercício da advocacia deverá ser comprovado através de petições, certidões 
ou outros meios, com atualidade 

2,5 15 6 15 

  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   15 

 
 
 

     

 TOTAL: 100   76,5 

 

Candidato: Henrique Silva de Oliveira:  

Pontuação total: 95 (setenta e seis) 

 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS (pontuação máxima: 50 pontos ) Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Livre Docência 50 50   

 Doutorado concluído em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

30 50   

      

 Doutorado em curso em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

20 40   

 Mestrado concluído em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

25 50 1 25 
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 Mestrado concluído ou grau equivalente em outras áreas (por cada título) 18 36   

 Mestrado em curso em direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais 
aplicadas (por cada título) 

15 15   

 Graduação de Bacharel em filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 
(por cada título) 

8 8   

 Especialização em direito concluída, com 360h, no mínimo 15 30 1 15 

 Especialização em filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas (por cada 
título) concluída, com 360h, no mínimo 

10 30   

 Aperfeiçoamento ou outro nível equivalente concluído, com 120h, no mínimo 5 15 1 5 

 Monitoria e bolsas oficiais de iniciação científica 2 10 1 2 

 Pesquisa Publicada 5 10   

 Participação em cursos em que tenha havido verificação formal de aprendizagem e 
de frequência 

2 10   

 Bolsas de estudo e de pesquisa conferidas por instituições de formação de recursos 
humanos e de fomento à pesquisa, bem como de intercâmbio cultural de alto nível 

3 12 
 

  

  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   47 

 
 

 
    

2. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (pontuação máxima: 20 
pontos ) 

Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Livro publicado em editora com conselho editorial, nas disciplinas do concurso 
(autoria) 

5 20   

 Livro publicado em editora sem conselho editorial, nas disciplinas do concurso 
(autoria) 

4,5 15   

 Livro publicado em editora com conselho editorial, em outra área do direito, filosofia, 
ciências humanas e ciências sociais aplicadas  (autoria) 

2,5 10   

 Livro publicado em editora sem conselho editorial, em outra área do direito (autoria) 2 8   

 Capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

3 12 1 3 

 Capítulo de livro publicado em editora sem conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso,  

2 8 1 2 

 Capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas  

2 8 1 2 

 Capítulo de livro publicado em editora sem conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

1 4 1 1 

 Publicação em periódicos especializados com conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

2 10 1 2 

 Publicação em periódicos especializados sem conselho editorial, nas disciplinas do 
concurso 

1,5 7,5   

 Publicação em periódicos especializados com conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas  

1 5 2 2 

 Publicação em periódicos especializados sem conselho editorial, em outra área do 
direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

0,5 2,5   

 Trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas e/ou em congressos 
internacionais e nacionais, com publicação em anais 

2 10 5 10 

 Trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas e/ou em congressos 
internacionais e nacionais sem publicação em anais 

1 5   

 Organização ou coordenação individual de livro publicado em editora com conselho 
editorial ou publicado em meio controlado equivalente 

2 10   

 Artigos ou ensaios publicados sobre temas das disciplinas da seleção, em outras 
áreas do direito, filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

0,5 8   

 
 

Conferência, Palestra, Seminário proferido e cursos ministrados (mínimo de 40 horas) 
nas disciplinas da seleção   

2 16   

 Conferência, Palestra, Seminário proferido e cursos ministrados (mínimo de 40 horas) 
em direito   

1  8 7 7 

  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   20 
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3. TÍTULOS DIDÁTICOS (pontuação máxima: 15 pontos ) Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Atividade de ensino superior na área jurídica nas disciplinas da seleção (por 
semestre) 

2 15   

 Atividade de ensino superior na área jurídica (por semestre) 1 10 14 10 

 Atividade de ensino superior em outra área (por semestre) 0,5 5   

 Atividade de ensino de 2º grau (por semestre) 0,25 5   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (tese de doutorado), por orientação 2 12   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (dissertação de mestrado), por orientação 1 8   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (monografia de especialização), por orientação 0,5 5   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (monografia de graduação) 0,25 5   

 Aprovação em concurso público de nível superior para lecionar em direito 4  12   

 Aprovação em concurso público de nível superior para lecionar em filosofia, ciências 
humanas e ciências sociais aplicadas 

2 6   

 Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior em direito, 
filosofia, ciências humanas e ciências sociais aplicadas 

1,5  3 3 3 

 Orientação de trabalhos acadêmicos (tirocínio docente ou monitoria) 0,75 7,5   

 Orientação de trabalhos acadêmicos (bolsista de atividade de pesquisa ou extensão) 0,75 7,5   

 Autoria de textos didáticos publicados por editora com Conselho Editorial 2 10   
  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   13 

  
 

    

4. TÍTULOS PROFISSIONAIS (pontuação máxima: 15 pontos ) Pontuação 
por unidade 

Máx. no 
Item 

Obtido TOTAL 

 Direção de órgãos acadêmicos, científicos e profissionais, relacionada à área de 
atuação (por ano) 

3 15 1 3 

 Inscrição em órgãos acadêmicos, científicos e profissionais, relacionados à área de 
atuação  

4 10 2 8 

 Trabalhos extracurriculares realizados por candidatos em regime de dedicação 
exclusiva (por trabalho) 

0,5 5   

 Aprovação em concurso público na área profissional  4 12   

 Cargo de chefia ou direção em Instituição de ensino superior - um ano, no mínimo, de 
exercício  

1  1    

 Participação em banca examinadora como atividade própria do Magistério Superior  1  5 7 5 

 Efetivo exercício de atividades profissionais privativas de bacharel em direito (por 
ano). O exercício da advocacia deverá ser comprovado através de petições, certidões 
ou outros meios, com atualidade 

2,5 15 19 15 

  

SUBTOTAL DESTES CONJUNTOS DE ITENS 
 

   15 

 
 
 

     

 TOTAL: 100   95 

 

 

À vista destes resultados, a Comissão examinadora apurou os seguintes resultados: 

 

Victor Guedes Trigueiro 

Prova didática: nota: 9,23 (nove vírgula vinte e três) 

Prova de títulos: nota: 9,60 (sete vírgula sessenta) 

Nota final: 9,35 (nove vírgula trinta e cinco) 

Resultado: APROVADO 
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Larissa Oliveira de Aragão Werneck 

Prova didática: nota: 8,36 (oito vírgula trinta e seis) 

Prova de títulos: nota: 7,65 (sete vírgula sessenta e cino) 

Nota final: 8,12 (oito vírgula doze) 

Resultado: APROVADA 

 

Henrique Silva de Oliveira 

Prova didática: nota: 7,40 (sete vírgula quarenta) 

Prova de títulos: nota: 9,50(nove vírgula cinquenta) 

Nota final: 8,10 (oito vírgula dez) 

Resultado: APROVADO 

 

Diante deste quadro, procede-se à indicação do candidato Victor Guedes 

Trigueiro. 

 

Salvador/BA, em 24 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Maurício Dantas Góes e Góes 

Presidente 

 

 

 

 Gabriela Expósito          Bernardo Lima  

Membro da Comissão      Membro da Comissão 
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