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EDITAL NUPEL/ILUFBA Nº 03, 

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018, 

PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS (EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS) 

 

O NÚCLEO PERMANENTE DE EXTENSÃO DE LETRAS (NUPEL), do Instituto 

de Letras da Universidade Federal da Bahia (ILUFBA), no uso de suas atribuições 

regimentais e mediante as normas e condições estabelecidas neste Edital, torna pública a 

abertura das inscrições destinadas à CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EVENTOS 

ACADÊMICO-CIENTÍFICOS, realizados entre os meses de maio e agosto de 2018, de 

acordo com o contrato firmado para o desenvolvimento do projeto Núcleo Permanente de 

Pesquisa sobre o Ensino e Extensão do Instituto de Letras – Turma de 2016, que entre si 

celebram a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Extensão (FAPEX), publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 08 de março de 

2016. 

 

1. DO CANDIDATO 

1.1. Para se inscrever, o candidato deve estar enquadrado em uma das seguintes categorias:  

a) Professor do Magistério Superior, de qualquer das classes ou níveis, lotado no 

Instituto de Letras da UFBA; 

b) Docente por tempo determinado, lotado no Instituto de Letras da UFBA, com 

contrato vigente no período de realização do evento; 

c) Técnico-administrativo em educação, de qualquer dos cargos ou níveis, lotado no 

Instituto de Letras da UFBA; 

d) Estudante de graduação ou de pós-graduação stricto sensu do Instituto de Letras da 

UFBA, regularmente matriculado no semestre letivo em vigor no período de inscrição.  

1.2. O candidato somente poderá se inscrever para participação em evento acadêmico-

científico realizado por pessoa jurídica nacional ou estrangeira, no qual tenha trabalho 

aceito para apresentação de: 

I – Sessão de comunicação; 
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II – Mesa redonda; 

III – Simpósio; 

IV – Pôster. 

1.2.1. Estarão excluídos desta obrigatoriedade os servidores técnico-administrativos em 

educação, os quais poderão se candidatar para participar de eventos ou atividades de 

capacitação pertinentes aos seus cargos, funções e/ou áreas de atuação profissional. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Para os devidos fins e para todos os efeitos legais, a inscrição do candidato implica 

conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital, bem como das 

instruções e das demais informações que porventura venham a ser divulgadas no sítio 

<https://nupel.ufba.br/>, das quais NÃO poderá alegar desconhecimento ou discordância.  

2.2. O candidato só poderá se inscrever para apenas um evento no período; 

2.3. As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria do NUPEL, durante o período 

definido no item 09 deste Edital. 

2.4. Cada inscrição deverá ser constituída dos seguintes documentos:  

a) formulário de inscrição, constante no Anexo A deste Edital, preenchido e assinado; 

b) cópia de documento oficial de identificação com foto; 

c) cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (cartão do CPF), 

caso o número não esteja expresso no documento oficial de identificação apresentado;  

d) Carta de aceite da instituição anfitriã (apenas para docentes e estudantes); 

e) Apresentação do resumo do(s) trabalho(s) (apenas para docentes e estudantes); 

f) Comprovante de inscrição no evento (apenas para servidor técnico-administrativo). 

2.4.1. A priori, a carta de aceite poderá ser substituída por um documento que comprove a 

inscrição no evento. Contudo, o recebimento da(s) diária(s) está vinculado à entrega prévia 

da carta de aceite. Caso o candidato não apresente o referido documento em tempo hábil 

para a participação no evento, o valor será repassado para outro(s) candidato(s). 
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2.5. A documentação referida no item 2.4. deverá ser entregue na Secretaria do NUPEL, em 

envelope lacrado, especificando em seu verso: 

a) número deste Edital; 

b) nome completo do candidato; 

c) categoria do candidato (“docente”, “técnico-administrativo” ou “estudante”). 

2.6. O conteúdo do envelope é de responsabilidade exclusiva do candidato, sendo vedado ao 

NUPEL realizar ou auxiliar a conferência de documentos no ato da inscrição.  

2.7. As inscrições nos eventos de interesse dos candidatos, bem como gastos com 

transporte, locomoção, alimentação etc, correrão exclusivamente às expensas do candidato. 

2.8. Será indeferida a inscrição que descumprir, em todo ou em parte, o presente Edital, em 

especial aquela que: 

a) Seja realizada por candidato diverso do disposto no item 1 deste Edital; 

b) Seja apresentada fora do prazo disposto no item 09 deste Edital; 

c) Seja entregue sem os documentos relacionados no item 2.4 deste Edital; 

d) Seja realizada para evento sem vinculação com as atividades efetivamente 

desenvolvidas pelo candidato; 

e) Seja realizada por candidato que tenha descumprido os compromissos assumidos 

em Editais anteriores; 

f) Seja realizada por candidato que tenha sido beneficiado com qualquer auxílio para 

participação em evento no mesmo período de abrangência deste Edital; 

g) Seja realizada por candidato que esteja em gozo de Licença por Motivo de 

Afastamento do Cônjuge, Licença para o Serviço Militar, Licença para Atividade 

Política, Licença para Tratar de Interesses Particulares, Licença para o Desempenho 

de Mandato Classista, Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade, 

Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo, Afastamento para Estudo ou Missão 

no Exterior, dispostos, respectivamente, nos artigos 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94 e 95, da 

Lei Federal nº 8.112/1990, bem como de afastamento para participar de programa de 

pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado, para prestar colaboração a outra 

instituição federal de ensino ou de pesquisa ou para prestar colaboração técnica ao 
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Ministério da Educação, dispostos no artigo 30 da Lei Federal nº 12.772/2012. 

 

3. DO VALOR DA DIÁRIA 

3.1. O valor estipulado para a concessão de cada diária varia de acordo com o 

cargo/emprego/função/classe do candidato e o país/cidade de realização do evento. 

3.1.1. O valor da diária para eventos realizados no Brasil seguirão a Tabela – Valor da 

Indenização de Diárias aos servidores públicos federais, no País , disposta no Anexo I do 

Decreto Federal nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006. 

3.1.2. O valor da diária para eventos realizados no Exterior seguirão a tabela A – Valores de 

Diárias no Exterior, disposta no Anexo III do Decreto Federal nº 71.733, de 18 de janeiro 

de 1973. 

3.2. O valor da diária, mesmo para evento no exterior, será pago em moeda nacional (Real).  

3.3. Não fará jus a diárias o candidato que se deslocar dentro da mesma cidade, região 

metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. 

 

4. DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR TOTAL DESTINADO ÀS DIÁRIAS 

4.1. O valor máximo disponibilizado para a rubrica, no período referido neste Edital, é de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

4.2. Do valor total das diárias a serem concedidas, serão destinados, aproximadamente: 

a) 10% (dez por cento) aos servidores técnico-administrativos do ILUFBA; 

b) 15% (quinze por cento) aos professores e tradutores em formação do NUPEL;  

c) 20% (vinte por cento) aos demais estudantes do ILUFBA. 

d) 55% (cinquenta e cinco por cento) aos docentes do ILUFBA. 

4.2.1. As diárias não utilizadas pelas respectivas categorias acima listadas poderão ser 

repassadas para outra(s) categoria(s) com maior demanda. 

 

5. DO COMPROMISSO 

5.1. O candidato compromete-se a fornecer informações verídicas, completas e atualizadas, 
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responsabilizando-se por eventuais fraudes, erros ou omissões; 

5.2. O beneficiário compromete-se a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias após seu 

retorno, um relatório das atividades realizadas durante o evento, anexando, os 

comprovantes de estadia. 

5.3. O beneficiário compromete-se a mencionar o nome do NUPEL/ILUFBA durante a 

participação no evento. 

5.4. O beneficiário compromete-se a informar imediatamente ao NUPEL o adiamento ou 

cancelamento do evento, bem como sua desistência em participar do mesmo, casos em que 

deverá proceder ao ressarcimento total do valor concedido. 

5.5. O beneficiário compromete-se a restituir ao NUPEL o valor proporcional concedido, 

em caso de redução do período previsto no evento. 

5.6. O benefício concedido ao candidato inscrito com base em fraudes, erros ou omissões 

resultará na obrigação, por parte do candidato, do ressarcimento integral do valor 

concedido, sem prejuízo das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A documentação apresentada pelos interessados no ato de inscrição será analisada por 

uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho do NUPEL para este fim. 

6.2. As inscrições apresentadas serão analisadas, levando-se em consideração os seguintes 

aspectos: 

a) Pertinência institucional do pedido para o ILUFBA; 

b) Articulação com as linhas de pesquisa desenvolvidas pelo ILUFBA; 

c) Abrangência do evento (internacional, nacional, regional ou local); 

d) Recebimento, por parte do candidato, de diárias em editais anteriores do NUPEL.  

6.3. O montante será concedido aos candidatos melhor classificados até o limite disponível 

para a rubrica, conforme expresso nos itens 03 e 04 deste Edital. 

6.3.1. No intuito de ampliar o número de beneficiados, a Comissão de Seleção poderá 

atender parcialmente as solicitações dos candidatos, respeitando, em todos os casos, a 

ordem de classificação. 
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7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

7.1. O NUPEL divulgará o resultado preliminar (anterior aos recursos) da seleção, durante o 

período definido no item 09 deste Edital, através do sítio <https://nupel.ufba.br/>. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. O candidato poderá interpor recurso administrativo no prazo de 02 (dois) dias úteis 

após a divulgação do resultado preliminar. 

8.2. O recurso deverá ser entregue na Secretaria do NUPEL, durante o período definido no 

item 09 deste Edital. 

8.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. O recurso deverá 

indicar, com precisão, os motivos de sua apresentação, bem como os argumentos de fato e 

de direito que fundamentam o pedido de revisão. 

8.4. Será INDEFERIDO o recurso que descumprir, em todo ou em parte, o presente Edital, 

bem como aquele que apresentar conteúdo desrespeitoso, discriminatório ou chulo. 

8.5. Após a apreciação dos recursos, será divulgado o resultado final, conforme data 

definida no item 09 deste Edital. 

8.6. NÃO será admitido recurso ao NUPEL contra o resultado final.  

 

9. DOS PERÍODOS E PRAZOS 

 

Atividade Início Término 

Publicação do Edital 28/03/2018 — 

Inscrição e entrega dos documentos 02/04/2018 13/04/2018 

Análise das solicitações 16/04/2018 17/04/2018 

Divulgação do resultado preliminar 18/04/2018 — 

Período para apresentação de recursos 19/04/2018 20/04/2018 
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Análise dos recursos 23/04/2018 __ 

Divulgação do resultado final 24/04/2018 __ 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A Secretaria do NUPEL funciona de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 09h00min 

às 12h30min e das 14h00min às 18h00min, e está sediada na Universidade Federal da 

Bahia, especificamente na sala 301 do Pavilhão de Aulas Glauber Rocha (PAF III), Campus 

Universitário de Ondina (UFBA), bairro de Ondina, Salvador/BA. 

10.2 A inscrição e os valores de que trata este Edital possuem natureza individual e 

intransferível. 

10.3. As informações, a documentação e as declarações apresentadas são de total e 

exclusiva responsabilidade do candidato. A apresentação de informação, de documentação 

e/ou de declaração, total ou parcialmente, falsa, adulterada, incorreta e/ou imprecisa pode 

resultar na aplicação das sanções administrativas, civis e/ou penais cabíveis, aplicando-se, 

ainda, o quanto disposto no parágrafo único, artigo 10, do Decreto nº 83.936, de 06 de 

setembro de 1979. 

11.4. Todas as divulgações de que trata este Edital serão expostas, obrigatoriamente, na 

Secretaria do NUPEL e, opcionalmente, no sítio eletrônico <https://nupel.ufba.br/>. 

11.5. Os períodos e prazos estabelecidos neste Edital poderão ser dilatados, a critério 

exclusivo do NUPEL. 

10.6. Todas as informações e dúvidas relativas a este Edital deverão ser resolvidas 

exclusivamente através do endereço eletrônico <nupelilufba@gmail.com>. As mensagens 

enviadas deverão possuir no início do campo “Assunto” o título “Edital NUPEL nº 

03/2017”. 

11.7. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho do NUPEL.  

 

Salvador/BA, 23 de fevereiro de 2018. 
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EDITAL NUPEL/ILUFBA Nº 03, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 

ANEXO A: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EVENTO S,  MAIO-AGOSTO/2018 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo:  ............................................................................................................................................. 

Data de nascimento: _____ / _____ / ________. CPF:  ...................................................................................... 

Telefone(s):  .................................................................................................................................................... 

E-mail(s): ........................................................................................................................................................ 

CATEGORIA DO CANDIDATO 

(     )  Professor do Magistério Superior (docente efetivo)  ou Docente por tempo determinado (substituto) 

(     )  Servidor técnico-administrativo em educação (TAE) 

(     )  Estudante vinculado ao Eixo Formação Profissional Complementar (professor/tradutor em formação) 

(     )  Estudante de graduação ou de pós-graduação stricto sensu (demais casos) 

VANTAGEM RECEBIDA PELO CANDIDATO, EM VIRTUDE DE CARGO OU FUNÇÃO 

(   ) CD-2    (   ) CD-3    (   ) CD-4    (   ) FG-1    (   ) FG-2    (   ) FG-3    (   ) FCC    (   ) NÃO RECEBO 

DADOS DO EVENTO 

Nome:  ............................................................................................................................................................ 

Pessoa jurídica responsável:  ............................................................................................................................ 

Abrangência:         (     )  internacional         (     )  nacional         (     )  regional         (     )  local  

Data de início: _____ / _____ / 2018.     Data de término: _____ / _____ / 2018.     Total de dias: _____ 

Cidade, Estado e País sede:  ............................................................................................................................. 

O candidato solicita a concessão de _____ (________________) diária(s) para participação no evento.  

 

DECLARO, para os devidos fins e para todos os efeitos legais, ter lido integralmente o Edital supracitado e 

estar totalmente de acordo com as condições nele estabelecidas.  

Salvador/BA, _____ de _____________________ de 2018. 

 

 

______________________________________________________________________  

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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