
 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 
 

 

RETIFICAÇÃO 01 - EDITAL INTERNO Nº 06/2016 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO  

DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO 
 

O Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em 

vista o disposto no Edital Interno nº 06/2016 – Processo Seletivo para Contratação 

de Docente por Tempo Determinado – torna público e retifica o edital nos seguintes 

termos: 

 

Onde se lê: 

(...) 

4.4 Às 08 horas, do dia 27 de setembro de 2016, os candidatos deverão estar nas salas 

determinadas, para a realização do sorteio da ordem de apresentação para as entrevistas 
e para as provas didáticas, sorteio do ponto da prova didática, bem como o estabelecimento 

dos horários das entrevistas e provas didáticas. 

Leia-se: 

(...) 

4.4 Às 08 horas, do dia 27 de setembro de 2016, os candidatos deverão estar nas salas 

determinadas, para a realização do sorteio da ordem de apresentação e para as provas 

didáticas, sorteio do ponto da prova didática, bem como o estabelecimento dos horários das  

provas didáticas. 

Onde se lê: 

(...) 

5.1.5 Cada candidato disporá para a apresentação de sua aula de um mínimo de 30      

minutos e um máximo de 50 minutos. O não respeito à duração mínima ou máxima da 

prova resultará na perda de 2 (dois) pontos na avaliação da prova didática, referente ao 

item do barema uso adequado do tempo. 

Leia-se: 

(...) 

5.1.5 Cada candidato disporá para a apresentação de sua aula de um mínimo de 30      

minutos e um máximo de 50 minutos. O não respeito à duração mínima ou máxima da 

prova resultará na perda de 1 (um) ponto na avaliação da prova didática, referente ao item 

do barema uso adequado do tempo. 

 

Cruz das Almas/BA, 19 de setembro de 2016  

JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS FILHO. 

Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 


