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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  

CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS  

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL INTERNO Nº 01/2016 

SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  

 

A Direção do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal 

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

Edital interno nº 01/2016, de 19 de outubro de 2016, publicado no site: 

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

 

Onde se Lê:  

(...) 

4.2 As provas serão realizadas nos dias 01 e 02 de Novembro de 2016, no  

Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. 

(...) 

4.4 Às 09 (nove) horas do dia 01 de novembro de 2016 os candidatos deverão estar 

na sala determinada para a realização do sorteio do ponto e da ordem de 

apresentação da prova didática, bem como o estabelecimento dos horários de 

realização das provas. 

(...) 

6.6 O resultado deste processo seletivo para o cargo de professor substituto por 

tempo determinado será divulgado internamente no âmbito da Unidade até o dia 03 

de Novembro de 2016, fixado no mural da Direção tendo posterior publicação no 

D.O.U. 

(...) 

 

Leia-se :  

 (...) 

4.2 As provas serão realizadas nos dias 03 e 04 de Novembro de 2016, no  

Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. 

(...) 
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4.4 Às 09 (nove) horas do dia 03 de novembro de 2016 os candidatos deverão estar 

na sala determinada para a realização do sorteio do ponto e da ordem de 

apresentação da prova didática, bem como o estabelecimento dos horários de 

realização das provas. 

(...) 

6.6 O resultado deste processo seletivo para o cargo de professor substituto por 

tempo determinado será divulgado internamente no âmbito da Unidade até o dia 05 

de Novembro de 2016, fixado no mural da Direção tendo posterior publicação no 

D.O.U. 

(...) 

 

 

 
 

Cachoeira, 25 de outubro de 2016. 
Jorge Luiz Cunha Cardoso Filho 

Diretor do Centro de Artes, Humanidades e Letras 


