
PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS

COMITÊ DE MONITORIA

EDITAL INTERNO Nº 02/2019 – Retificação Nº. 01

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE MONITORIA REMUNERADA E
VOLUNTÁRIA

Onde lê-se:

4. Da Seleção 
4.2. As provas serão realizadas no dia 19/08/2019, no turno da tarde, no CCS.
4.3.  As  entrevistas  ocorrerão  no  dia  20/08  de  2019,  no  CCS,  em  salas  e  horários
agendados pelos docentes dos respectivos componentes.

5. Da Homologação do Resultado
5.5.O resultado deste processo seletivo será divulgado no site do CCS no dia 23/08/2019.

5.7. Os discentes classificados na monitoria deverão comparecer na DICA até às 18h do
dia 26 de agosto de 2019 para o preenchimento do termo de compromisso e entrega de
cópia de RG e CPF. Os discentes classificados para a monitoria remunerada deverão
entregar  também as informações de dados bancários (Nome, CPF,  Banco,  Agência e
Conta corrente, onde o/a bolsista deve ser o/a titular da conta). Os candidatos que não
cumprirem esse item estarão desclassificados.

Leia-se:

4. Da Seleção 

4.2. As provas serão realizadas no dia 22/08/2019, das 08hs00 às 12hs00, na Sala 15 do
Pavilhão de Aulas do Centro de Ciências da Saúde/ UFRB.
4.3. As entrevistas ocorrerão nos dias 22/08/2019 (no turno vespertino) e/ou 23/08/2019
(nos  turnos  matutino  e,  vespertino),  no  CCS,  em  salas  e  horários  agendados  pelos
docentes dos respectivos componentes.

5. Da Homologação do Resultado
5.5.O resultado do processo seletivo será divulgado no site do CCS, até o dia 26/08/2019.

5.7. Os discentes classificados na monitoria deverão comparecer na DICA até as 18hs00
do dia 27 de agosto de 2019 para o preenchimento do termo de compromisso e entrega
de cópia de RG e CPF. Os discentes classificados para a monitoria remunerada deverão
entregar  também as informações de dados bancários (Nome, CPF,  Banco,  Agência e
Conta corrente, onde o/a bolsista deve ser o/a titular da conta). Os candidatos que não
cumprirem esse item estarão desclassificados.

Santo Antônio de Jesus/ BA, 08 de agosto de 2019.

Rita de Cássia Nascimento Leite
Presidente do Comitê de Monitoria do Centro de Ciências da Saúde
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