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RETIFICAÇÃO 01/2020  

 
Retificação nº 01/2020 que altera o Edital Interno nº. 02/2020 que trata de processo 

seletivo para contratação de docente por tempo determinado 
 

 O Diretor do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT) da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, resolve: 
 

 Tornar pública a prorrogação do período de inscrições, bem como retificar 
os itens abaixo do Edital Interno nº 02, de 29 de janeiro de 2020, publicado na página 
ufrb.edu.br/concursos, em 30 de janeiro de 2020: 
 
No Item 3 - 3.2: 
Onde se lê:  
As inscrições estarão abertas no período de 30 de Janeiro a 12 de Fevereiro de 2020, nos 
dias úteis deste período. Nos dias 30 e 31 de Janeiro, os horários são das 08h00 (oito horas) 
às 14h00 (quatorze horas) e nos dias 03 a 12 de Fevereiro de 2020, das 08h00 (oito horas) 
às 16h00 (dezesseis horas), na direção do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias 
Aplicadas, situado a Avenida Viana Bandeira, 119, 1º Andar – Santo Amaro – BA. 
Leia-se: 
As inscrições estarão abertas no período de 30 de Janeiro a 04 de março de 2020, nos 
dias úteis deste período. Nos dias 30 e 31 de Janeiro, os horários são das 08h00 (oito horas) 
às 14h00 (quatorze horas) e nos dias 03 de Fevereiro de 2020 a 04 de março de 2020, das 
08h00 (oito horas) às 16h00 (dezesseis horas), na direção do Centro de Cultura, 
Linguagens e Tecnologias Aplicadas, situado a Avenida Viana Bandeira, 119, 1º Andar – 
Santo Amaro – BA. 
 
No Item 3 - subitens 3.17.3, 3.17.4, 3.17.5, 3.17.6: 
Onde se lê:  
3.17.4 Preencher, entre os dias 30 de janeiro e 05 de fevereiro de 2020, 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 sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 07 de fevereiro de 
2020 o resultado dos pedidos de isenção do pagamento do valor total da inscrição.  
3.17.6 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado da solicitação de isenção 
até o dia 10 de fevereiro de 2020. 3.17.7 A UFRB publicará até o dia 11 de fevereiro de 
2020 o resultado dos recursos interpostos contra o resultado da solicitação de isenção. 
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Leia-se: 
3.17.4 Preencher, entre os dias 30 de janeiro e 26 de fevereiro de 2020, 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 sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 28 de fevereiro de 
2020 o resultado dos pedidos de isenção do pagamento do valor total da inscrição.  
3.17.6 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado da solicitação de isenção 
até o dia 02 de março de 2020.  
3.17.7 A UFRB publicará até o dia 03 de março de 2020 o resultado dos recursos 
interpostos contra o resultado da solicitação de isenção. 
 
No Item 4 - subitens 4.2, 4.3, 4.4: 
Onde se lê:  
4.2 O processo seletivo simplificado iniciará no dia 17 de fevereiro de 2020, no Cecult – 
Colégio Pedro Lago, situado na R. General Argôlo – Sacramento - Santo Amaro da 
Purificação - Bahia 
4.3 As salas onde ocorrerão as etapas do processo seletivo serão divulgadas até às 17h00 
(dezessete) horas do dia 16 de fevereiro de 2020, no mural do Centro de Cultura, 
Linguagens e Tecnologias Aplicadas.  
4.4 Às 09:00 (dez) horas do dia 17 de fevereiro de 2020, os candidatos deverão estar nas 
salas determinadas, para a realização do sorteio da ordem de apresentação para as provas 
didáticas e o sorteio do ponto da prova didática, bem como para o estabelecimento dos 
horários das provas didáticas. 
Leia-se: 
4.2 O processo seletivo simplificado iniciará no dia 09 de março de 2020, no Cecult – 
Avenida Viana Bandeira, nº 119, 1º andar - Centro - Santo Amaro- Bahia. 
4.3 As salas onde ocorrerão as etapas do processo seletivo serão divulgadas até às 17h00 
(dezessete) horas do dia 08 de março de 2020, no mural do Centro de Cultura, Linguagens 
e Tecnologias Aplicadas.  
4.4 Às 09:00 (nove) horas do dia 09 de março de 2020, os candidatos deverão estar nas 
salas determinadas, para a realização do sorteio da ordem de apresentação para as provas 
didáticas e o sorteio do ponto da prova didática, bem como para o estabelecimento dos 
horários das provas didáticas. 
 
No Item 6 - subitem -  6.6: 
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 21 (vinte e um) 
de fevereiro de 2020, 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 
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determinado será divulgado internamente no âmbito da Unidade até o dia 12 (doze) de 
março de 2020, fixado no mural da Direção tendo posterior publicação no D.O.U. 
 
 

Santo Amaro, 13 de Fevereiro de 2020. 
 

 
_____________________________________ 
 
Diretor do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias 
Aplicadas/UFRB 


