MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
GABINETE DO REITOR
RETIFICAÇÃO Nº 02, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017
REABERTURA E RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2017
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB),
no uso de suas atribuições estatutárias, resolve:
Tornar públicas a Reabertura das Inscrições e a Retificação das datas constantes nos itens e
subitens 6.1, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.8.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2 e 10.4.1 do Edital Interno nº
02/2017, de 10 de agosto de 2017, que passam a vigorar com a redação abaixo. Os demais itens
permanecem inalterados.
DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES
(...)
3 DAS INSCRIÇÕES
(...)
3.2 As inscrições estarão abertas no período de 18/10/2017 a 08/11/2017.
(...)
3.4 O pagamento deverá ser efetuado até 08/11/2017, preferencialmente nas agências do Banco do
Brasil, através de GRU - Simples, a ser obtida no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.
(...)
3.9 Os documentos indicados no item 3.8 deverão ser enviados ao Centro de Ciências da Saúde, pela
Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT, via SEDEX, às expensas do candidato, ou entregues
presencialmente, no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, até o dia 08/11/2017, conforme endereço a seguir:
(...)
5 DA ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO
(...)
5.2.1 Acessar, a partir de 18/10/2017, o sítio www.ufrb.edu.br/concursos e, na tela inicial, filtrar na
seguinte seqüência: tipo: “Professor Efetivo”, Centro: “CCS”, clicar em “OK”, selecionar o item
“Professor Efetivo – Edital Nº 02/2017” e, finalmente, selecionar o item “Requerimento de Isenção da
Inscrição”;
5.2.2 Preencher e enviar o formulário online de Requerimento de Isenção do Pagamento do Valor
Total da Inscrição, declarando que atende à condição estabelecida no item 5.1, até 27/10/2017.
5.3 A UFRB divulgará no sítio www.ufrb.edu.br/concursos, até o dia 31/11/2017, o resultado dos
pedidos de isenção do pagamento do valor total da inscrição.
(...)
DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL
(...)
6.1 A homologação das inscrições será publicada no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia
22/11/2017.
(...)
6.3 A Banca Examinadora do concurso será divulgada no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia
15/12/2017.
(...)
6.5 O candidato que identificar qualquer impedimento ou suspeição de Membro Titular ou Suplente
para participação na Banca Examinadora, em relação a si ou a demais candidatos, deverá enviar
formulário de Manifesto de Impedimento ou Suspeição, disponibilizado no sítio
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www.ufrb.edu.br/concursos, para o e-mail concurso@ccs.ufrb.edu.br nos dias 18/12/2017 e
19/12/2017, sendo indeferidos aqueles enviados após esse prazo.
(...)
7.2 A solicitação de condição especial, devidamente comprovada por laudo emitido por especialista,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
deverá ser encaminhada para o e-mail concurso@ccs.ufrb.edu.br de 28/11/2017 a 30/11/2017, sendo a
decisão comunicada ao candidato até 05/12/2017.
(...)
8.2 O cronograma com a previsão de início e término do concurso, assim como o local e o horário de
início da prova escrita para cada Matéria/Área de Conhecimento serão divulgados no sítio
www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 15/12/2017.
(...)
8.8.1 A prova escrita está prevista para se iniciar a partir do dia 15/01/2018.
(...)
10.2.1 O candidato que tiver a sua solicitação de isenção do pagamento da inscrição indeferida poderá
impetrar recurso, no dia 01/11/2017, encaminhando o Formulário para Interposição de Recurso
preenchido e digitalizado para o e-mail isenção.concursos@progep.ufrb.edu.br.
10.2.2 O resultado dos recursos será comunicado até o dia 06/11/2017.
(...)
10.3.1 O candidato poderá interpor recurso, nos dias 23/11/2017 e 24/11/2017, devidamente
fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem examinados, encaminhando o Formulário
para Interposição de Recurso preenchido e digitalizado para o e-mail concurso@ccs.ufrb.edu.br.
10.3.2 O resultado dos pedidos de recursos será divulgado no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o
dia 30/11/2017.
(...)
10.4.1 O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso,
através do e-mail concurso@ccs.ufrb.edu.br, no dia 06/12/2017.
10.4.2 O resultado dos recursos será comunicado até o dia 15/12/2017.

Publique-se. Registre-se e cumpra-se.

Cruz das Almas, 16 de outubro de 2017.

Silvio Luiz de Oliveira Soglia
Reitor

