MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL INTERNO N.º 01/2018
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO
DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO
A Direção do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, resolve retificar item do Edital interno nº
01/2018, de 09 de abril de 2018, publicado no site: www.ufrb.edu.br/concursos,
conforme discriminado:

Onde se Lê:
5. Do Processo Seletivo
5.1 O processo seletivo constará de duas etapas distintas:
a) análise de currículo, com peso 04;
b) prova didática, com peso 06;
5.2 As provas serão realizadas entre os dias 30 de abril a 08 de maio de 2018, no
Centro de Ciências da Saúde da UFRB.
5.2.1 Será divulgado, tanto no sítio www.ufrb.edu.br/concursos, quanto no mural da
Direção, cronograma com datas exatas das provas.
5.3 As salas onde ocorrerão as etapas do processo seletivo serão divulgadas até às
08 horas do primeiro dia de prova, no mural da Diretoria do Centro de Ciências da
Saúde da UFRB e no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.
5.4 Às 08:30 (oito e trinta) horas, do primeiro dia de provas os candidatos deverão
estar nas salas determinadas, para a realização do sorteio da ordem de apresentação
da(s) prova(s) didática(s), sorteio do ponto da(s) prova(s) didática(s), bem como o
estabelecimento do(s) horário(s) da(s) prova(s) didática(s).
5.4.1 Os candidatos deverão se apresentar com o documento de identidade aos
membros da banca examinadora no início do processo.
5.4.2 Os candidatos que não comparecerem até o horário acima estipulado serão
eliminados do certame.
5.4.3 No decorrer do processo seletivo, em dia e horário que serão definidos pela
comissão examinadora, será realizada a análise de currículo.
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Leia-se:

5. Do Processo Seletivo
5.1 O processo seletivo constará de duas etapas distintas:
a) análise de currículo, com peso 04;
b) prova didática, com peso 06;
5.2 As provas serão realizadas entre os dias 30 de abril a 08 de maio de 2018, no
Centro de Ciências da Saúde da UFRB.
5.2.1 Será divulgado, tanto no sítio www.ufrb.edu.br/concursos, quanto no mural da
Direção, cronograma com datas exatas das provas.
5.3 As salas onde ocorrerão as etapas do processo seletivo serão divulgadas até às
08 horas do primeiro dia de prova, no mural da Diretoria do Centro de Ciências da
Saúde da UFRB e no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.
5.4 Às 08:30 (oito e trinta) horas, do primeiro dia de prova, os candidatos deverão
estar nas salas determinadas, para a realização do sorteio da ordem de apresentação
e horários para as provas didáticas, sorteio do ponto da prova didática, bem como
para a entrega de 01 (uma) via do Curriculum Vitae ou Lattes, devidamente atualizado,
com os respectivos documentos comprobatórios, na ordem apresentada pelo Barema
(Análise do Currículo Anexo II ). O candidato que não apresentar a documentação na
ordem do Barema perderá 1(um) ponto na nota final da Análise do Currículo.
5.4.1 Os candidatos deverão se apresentar com o documento de identidade aos
membros da banca examinadora no início do processo.
5.4.2 Os candidatos que não comparecerem até o horário acima estipulado serão
eliminados do certame.
5.4.3 No decorrer do processo seletivo, em dia e horário que serão definidos pela
comissão examinadora, será realizada a análise de currículo.

Santo Antônio de Jesus, 17 de abril de 2018.
Flávia Conceição dos Santos Henrique
Diretora do Centro de Ciências da Saúde
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