UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

RETIFICAÇÃO

O Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve:
Tornar pública a retificação do Edital Interno nº03/2019, de 11 de março de 2019.

Onde lê-se:
3.17.2 Para tanto, o candidato deverá:
3.17.3 Acessar, a partir de 11de março de 2019, o endereço www.ufrb.edu.br/concursos e, na tela
Edital Nº 03/2019, e, finalmente, selecionar os itens

3.17.4 Preencher, entre os dias 11 e 15 de março de 2019, o formulário online de Requerimento de
Isenção do Pagamento do Valor Total da Inscrição (disponível na página de concursos da UFRB),
indicando o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, declarando que atende à
condição estabelecida no item 3.17.1;
3.17.5. A UFRB divulgará no endereço www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 17março de 2019 o
resultado dos pedidos de isenção do pagamento do valor total da inscrição;
3.17.6 Os candidatos, mesmo que isentos, somente serão considerados inscritos no Concurso se
cumpridos os prazos, condições e as exigências constantes do Item 3 e seus subitens, exceto no que se
refere ao pagamento e à comprovação do pagamento do valor total da inscrição, para os candidatos
isentos.
Leia-se:
3.17.2 Para tanto, o candidato deverá, no ato da inscrição, manifestar interesse sobre a isenção da
inscrição e informar o nº do NIS, no período de 11/03/2019 a 15/03/2019. O resultado parcial das
isenções será divulgado até dia 18/03/2019 e a interposição do recurso deverá ser realizada até dia
19/03/2018.
3.17.3 A UFRB divulgará no sítio www.ufrb.edu.br/concursos, até o dia 20/03/2019, o resultado dos
pedidos de isenção do pagamento do valor total da inscrição.
3.17.4 Os candidatos que após a divulgação do resultado dos recursos interpostos tiverem sua
solicitação de isenção indeferida, deverão efetuar nova inscrição, atendendo aos prazos e condições
previstos no item 3.

Cruz das Almas, 14 de março de 2019.

José Valentim dos Santos Filho.
Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
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