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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

 

EDITAL Nº 19/2016, EDITAL INTERNO Nº 05/2016 

SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  

 

A Direção do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições legais, resolve retificar o 

Edital interno nº 05/2016, de 03 de outubro de 2016, publicado no site: 

www.ufrb.edu.br/concursos, conforme discriminado:  

 

DA RETIFICAÇÃO 

 

Onde se Lê:  

(...) 

3.17.5 Encaminhar o Requerimento de Isenção da Inscrição assinado e 

digitalizado via email para isencao.concursos@progep.ufrb.edu.br, até o dia 

14/10/2016 e aguardar confirmação de recebimento no prazo de 01 dia útil; 

(...) 

5.2.2 A relação dos títulos que serão pontuados e a pontuação de cada título 

estão dispostos no Anexo III deste Edital. 

(...) 

8.6 (...)  

c) cópias, acompanhadas do original, da carteira de identidade, título de eleitor; 

CTPS (páginas do número, dos dados, do primeiro e do último contrato de 

trabalho, se houver; 

(...) 

9.4 O prazo de validade da Seleção será de 01 (um) ano, a contar da 

publicação da homologação no DOU, podendo a validade ser prorrogada por 

igual período, apenas uma vez, a critério da Administração. 

(...) 

 

Leia-se :  
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(...) 

3.17.5 Enviar o Requerimento de Isenção da Inscrição, através da página de 

concurso, até o dia 14/10/2016 e aguardar confirmação de recebimento no 

prazo de 01 dia útil; 

(...) 

5.2.2 A relação dos títulos que serão pontuados e a pontuação de cada título 

estão dispostos no Anexo II deste Edital. 

(...) 

8.6 (...)  

c) cópias, acompanhadas do original, da carteira de identidade, título de eleitor; 

(...) 

9.4 O prazo de validade da Seleção será de 01 (um) ano, a contar da 

publicação da homologação no DOU.  

(...) 

 

DA INCLUSÃO 

 

6.1.1 Na hipótese de empate no resultado final terá preferência: 

6.1.2 O candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o 

último dia de inscrição nesta seleção, conforme art. 27, parágrafo único, da 

Lei ° 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 

6.2.2. O candidato que obtiver maior nota na prova didática (se aplicada); 

6.1.3 O candidato que obtiver maior nota na prova escrita (se aplicada); 

6.1.4 O candidato que obtiver maior nota na análise de currículo (se aplicada); 

6.1.5 O candidato que obtiver maior nota na entrevista (se aplicada); 

6.1.6 O candidato que tiver maior idade. 

 

8.1.1 Após a convocação, que será efetuada por telefone e e-mail, o candidato 

terá 05 (cinco) dias úteis para se apresentar no Núcleo de Gestão de Ingresso 

e Movimentações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal, para assinatura do 

contrato. 

8.1.2 Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão convocados 

para assinatura do contrato e encaminhados ao Centro de Ensino, podendo 

lecionar componentes curriculares afins, de acordo com o planejamento e as 

necessidades da Unidade, inclusive assumir disciplinas do curso de férias para 
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completar a carga horária-aula exigida, observando o respectivo regime de 

trabalho, a critério da Unidade. 

8.1.3 Havendo desistência de candidato, será convocado o próximo candidato 

da lista de aprovados, respeitando-se a ordem de classificação. 

 

DA EXCLUSÃO 

 

8.5 O prazo para contratação é de 15 (quinze) dias a contar da data de 

publicação da homologação do processo seletivo no Diário Oficial da União.  

 

9.1 Para efetivar o contrato, o candidato deverá comparecer ao Protocolo do 

Centro de Ciências da Saúde, no prazo de até 2(dois) dias consecutivos após 

publicação interna do resultado, e apresentar:  

9.1.1 Original e cópia do diploma de graduação da titulação exigida, 

devidamente registrado ou revalidado.  

9.1.1.1 Na ausência do Diploma será aceito Certificado de Conclusão do 

Curso.  

9.1.2 Original e cópia dos títulos de conclusão de Especialização, Mestrado e 

Doutorado, registrados ou revalidados, expedido por instituições de ensino 

superior nacional na forma da legislação vigente ou Ata de defesa de 

dissertação/tese. Apresentar somente o de maior titulação.  

9.1.3 Originais das cópias dos documentos solicitados no item 3.3.2.3 e que 

foram entregues no ato da inscrição.  

9.2 O candidato deverá se apresentar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal, até 

05 (cinco) dias após publicação do resultado do processo seletivo no Diário 

Oficial da União para assinatura do contrato. 

9.6 A extinção deste contrato ocorrerá pelo término do prazo contratual ou por 

iniciativa do contratado, com antecedência de trinta dias.  

9.7 A rescisão do contrato por parte do contratado que não atender o que rege 

o subitem 9.6 acarretará em multa equivalente a um salário referência do 

mesmo.  

9.8 Os aprovados serão contratados imediatamente após cumpridos os 
trâmites processuais legais.  
 
 

Santo Antônio de Jesus, 10 de outubro de 2016. 
Flávia Conceição dos Santos Henrique 

Diretora do Centro de Ciências da Saúde 


