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CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  

 

 

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL INTERNO N.º 02/2018  

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE  

DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO 

 

 

A Diretora do Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:  

 

Tornar pública a Retificação do Edital Interno nº 02/2018, de 15 de maio de 2018, publicado 

no sítio www.ufrb.edu.br/concursos, vinculado ao extrato do Edital de Retificação Nº 07, de 

30 de maio de 2018, publicado no D.O.U. de 04 de junho de 2018, que passam a vigorar com 

a redação a seguir, permanecendo inalterados os demais itens:  

 

Onde se lê: 

 

1. Das Disposições Preliminares A área de conhecimento, os códigos e disciplinas 

curriculares, o regime de trabalho, o número de vagas e as titulações exigidas para o cargo 

estão especificados abaixo:  

 

Titulação: Licenciatura em Letras/Libras ou áreas afins com Certificado Prolibras 

 

Leia-se:  

 

1. Das Disposições Preliminares A área de conhecimento, os códigos e disciplinas 

curriculares, o regime de trabalho, o número de vagas e as titulações exigidas para o cargo 

estão especificados abaixo:  

 

Titulação: Graduação em Letras/Libras ou áreas afins com Certificado Prolibras 

 

 

Onde se lê:  

 

3.2 As inscrições estarão abertas no período de 15 a 28 de maio de 2018, nos dias úteis deste 

período e nos horários das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:00 , no Prédio da Direção, térreo, 

do Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade no seguinte endereço:  

 

Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade  

Secretaria de Apoio Administrativo - SECAD  

Avenida Centenário, Nº 697,  

SIM – Feira de Santana – CEP 44085-132  

Telefone: (75) 3622-9351.  

 

Leia-se: 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  

CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  

 

3.2 As inscrições estarão abertas no período de 15 de maio a 07 de junho de 2018, nos dias 

úteis deste período e nos horários das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:00 , no Prédio da 

Direção, térreo, do Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade no seguinte 

endereço:  

Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade  

Secretaria de Apoio Administrativo - SECAD  

Avenida Centenário, Nº 697,  

SIM – Feira de Santana – CEP 44085-132  

Telefone: (75) 3622-9351.  

 

 

Onde se lê:  

 

4.2 As provas serão realizadas no período de 05 a 08 de junho de 2018, no Centro de Ciência 

e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade da UFRB. 

 

Leia-se: 

 

4.2 As provas serão realizadas no período de 12 a 14 de junho de 2018, no Centro de Ciência 

e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade da UFRB. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

4.3 As salas onde ocorrerão as etapas do processo seletivo serão divulgadas até às 17 horas 

e 30 minutos do dia 04 de junho de 2018, no mural da Diretoria do Centro de Ciência e 

Tecnologia em Energia e Sustentabilidade da UFRB. 

 

Leia-se: 

 

4.3 As salas onde ocorrerão as etapas do processo seletivo serão divulgadas até às 17 horas 

e 30 minutos do dia 11 de junho de 2018, no mural da Diretoria do Centro de Ciência e 

Tecnologia em Energia e Sustentabilidade da UFRB. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

4.4 Às 09 horas, do dia 05 de junho de 2018, os candidatos deverão estar nas salas 

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

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

 

Leia-se: 
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4.4 Às 09 horas, do dia 12 de junho de 2018, os candidatos deverão estar nas salas 

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

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

 

 

 

Onde se lê: 

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 11 de junho de 

2018 , fixado no mural da Direção tendo posterior publicação no D.O.U. 

 

Leia-se: 

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 15 de junho de 

2018 , fixado no mural da Direção tendo posterior publicação no D.O.U. 

 

 

 

Feira de Santana-BA, 04 de maio de 2018. 

 

 

 

Jacira Teixeira Castro 

Diretora CETENS em Exercício 


