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RETIFICAÇÃO N.º 01 - EDITAL INTERNO Nº 02/2019 

 
 

RETIFICA O EDITAL INTERNO Nº 02/2019, QUE TRATA DO PROCESSO 
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO 
DETERMINADO 
 
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB vem alterar o Edital Interno 
Nº 02/2019 do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, que trata do 
processo seletivo para contratação de docente por tempo determinado, conforme 
descrito abaixo: 
 

 
NO ITEM 3 - 3.17.3: 
 
Onde se Lê: 
 
Acessar, a partir de 25 de abril de 2019, o sítio www.ufrb.edu.br/concursos e, na tela 
inicial, filtrar na seguinte sequência: tipo: "Professor Substituto", Centro: "Formação de 
Professores", clicar em “OK”, selecionar o item "Professor Substituto - Edital N°. 
13/2019 e, finalmente, selecionar os itens "Requerimento de Isenção da Inscrição". 
 

 
Leia-se: 
 
Acessar, a partir de 25 de abril de 2019, o sítio www.ufrb.edu.br/concursos, na tela 
inicial, filtrar na seguinte sequência: tipo: "Professor Substituto", Centro: "CECULT" , 
clicar em "OK', selecionar o item "Professor Substituto – Edital D.O.U N°. 13/2019 e, 
finalmente, selecionar o item "Requerimento de Isenção da Inscrição". 
 
 
NO ITEM 4 - 4.3: 
 
Onde se Lê: 
 
As salas onde ocorrerão as etapas do processo seletivo serão divulgadas até às 17 
(dezessete) horas do dia 07 de abril de 2019, no mural do Centro de Cultura, 
Linguagens e Tecnologias Aplicadas. 

 
 
 
 
 
 



Leia-se: 
 
As salas onde ocorrerão as etapas do processo seletivo serão divulgadas até às 17 
(dezessete) horas do dia 10 de Maio de 2019, no mural do Centro de Cultura, 
Linguagens e Tecnologias Aplicadas. 
 
 
NO ITEM 5 - 5.1.2: 
 
Onde se Lê: 
 
Para a prova didática a banca sorteará, na presença de todos, o ponto do candidato que 
versará sobre itens dos programas das disciplinas do processo seletivo, conforme o 
Anexo II deste Edital. 
 
Leia-se: 
 
Para a prova didática a banca sorteará, na presença de todos, o ponto do candidato que 
versará sobre itens dos programas das disciplinas do processo seletivo, conforme o 
Anexo I deste Edital. 
 
 
NO ITEM 5 - 5.1.4 e 5.1.4.1 : 
 
Onde se Lê: 
 
Os candidatos entregarão os respectivos planos de aula, em 3 (três) vias, logo após o 
sorteio do ponto da prova didática.  
A não entrega do plano de aula e na quantidade acima estipulada acarretará na anulação 
dos pontos referentes ao plano de aula e à relação entre o plano e o desenvolvimento da 
aula no barema para avaliação da prova didática, totalizando 2 (dois) pontos na 
contagem geral. 
 
Leia-se: 
 
Os candidatos não entregarão os respectivos planos de aula, em 3 (três) vias, logo após 
o sorteio do ponto da prova didática.  
A não entrega do plano de aula e na quantidade acima estipulada não acarretará na 
anulação dos pontos referentes ao plano de aula e à relação entre o plano e o 
desenvolvimento da aula no barema para avaliação da prova didática, totalizando 2 
(dois) pontos na contagem geral. 
Obs.: Os planos de aula deverão ser entregues no início da aula didática, em 3 
(três) vias.  
 
As demais disposições do Edital Interno nº 02/2019, de 18 de abril de 2019, 
permanecem inalteradas. 

Santo Amaro, 03 de maio de 2019 
 

Comissão de Execução do Processo Seletivo para Professor Substituto, 
Edital Interno nº 02/2019 – CECULT 


