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           SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

RETIFICAÇÃO 01 do Edital Interno 01/2011 CFP 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO DETERMINADO 

 
O Diretor do Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital 08/2011 de 02/06/2011 – 

contratação de docentes por tempo determinado – do Magnífico Reitor da UFRB, publicado na integra no 

D.O.U. de 03/06/2011, Seção 3, página 49 e no Jornal A TARDE de 04/06/ 2011, torna público a 

RETIFICAÇÃO 01 para o processo seletivo simplificado para contratação de docentes por tempo 

determinado do Centro de Formação de Professores, de acordo com a legislação pertinente e 

complementar, mediante as normas e condições contidas neste Edital Interno. 

 

1. Retificação 

Onde se lê: 

2.4. O requerimento de inscrição deverá estar instruído com: 

2.4.1. Original e cópia, a ser autenticada por funcionário credenciado no ato da inscrição, dos seguintes 

documentos: 

I. Diploma de Graduação em Letras ou Pedagogia; 

II. Título de Especialização nas Áreas de Conhecimento de Letras ou Pedagogia; 

III. Documento oficial de identidade, para brasileiros; 

IV. Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 

V. Título de Eleitor e Prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros; 

VI. Documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros; 

VII. Passaporte atualizado, com visto permanente, para estrangeiros; 

VIII. Curriculum Vitae atualizado, com os documentos comprobatórios, em 01 (uma) via. 

2.4.2. Para a titulação exigida no item anterior somente serão consideradas: 

a) Os diplomas de graduação registrados ou revalidados até a contratação; 

b) Os títulos da Especialização expedidos por instituições de ensino superior nacional, ou por 

universidades estrangeiras, registrados ou revalidados até a contratação. 

 

Leia-se: 

2.4. O requerimento de inscrição deverá estar instruído com: 

2.4.1. Original e cópia, a ser autenticada por  funcionário credenciado no ato da inscrição, dos seguintes 
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documentos: 

I – Diploma de graduação em Letras/Libras ou Diploma de Graduação em Letras ou pedagogia com 

Certificado de Proficiência em Libras (PROLIBRAS), emitido pelo Ministério da Educação. 

II – Documento oficial de identidade, para brasileiros; 

III – Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 

IV – Título de Eleitor e Prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros; 

V – Documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros; 

VI – Passaporte atualizado, com visto permanente, para estrangeiros; 

VII – Curriculum Vitae atualizado, com os documentos comprobatórios, em 01 (uma) via. 

 

2.4.2. Para a titulação exigida no item anterior somente serão consideradas: 

 

a) Os diplomas de graduação em Letras/Libras registrados ou revalidados até a contratação; 

b) Os diplomas de graduação em Letras ou Pedagogia registrados ou revalidados até a contração 

acompanhados do Certificado de Proficiência em Libras (PROLIBRAS) emitido pelo Ministério de 

Educação. 

 

 

Amargosa, 11 de Junho de 2011. 

 

Clarivaldo Santos de Sousa 

Diretor do Centro de Formação de Professores da UFRB 

 


