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RETIFICAÇÃO - EDITAL INTERNO Nº 04/2011 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO DETERMINADO 
 

O Diretor do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto no Edital Interno 04/2011 – processo seletivo simplificado para contratação 
de docente por tempo determinado – torna público e retifica o edital nos seguintes 
termos: 
 

A) Onde lê-se: 
 

2.4. O processo de inscrição deverá estar instruído com: 
a) Requerimento de inscrição devidamente assinado (original); 
b) Comprovante de pagamento - GRU Simples (original); 
c) Diploma de graduação e pós-graduação, se houverem (cópias autenticadas); 
d) Documento oficial de identidade, para brasileiros (cópia autenticada); 
e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos brasileiros do sexo 
masculino (cópia autenticada); 
f) Título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros 
(cópia autenticada); 
g) Documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros 
(cópia autenticada); 
h) Curriculum Vitae atualizado e encadernado, com cópia dos documentos 
comprobatórios numerados, em 1 via e organizado de acordo com o Barema contido 
no Anexo III deste Edital. 
 
Leia-se: 
 

2.4. O processo de inscrição deverá estar instruído com: 
a) Requerimento de inscrição devidamente assinado (original); 
b) Comprovante de pagamento - GRU Simples (original); 
c) Documento que comprove o cumprimento dos requisitos mínimos de titulação 
exigido no item 1 deste edital (cópia autenticada); 
d) Documento oficial de identidade, para brasileiros (cópia autenticada). São 
documentos de identidade aceitos: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteiras 
expedidas por Comandos Militares, por Secretarias de Segurança Pública e por 
Corpos de Bombeiros Militares; passaporte; carteiras expedidas por órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional; Carteira de Trabalho e Previdência Social; e 
carteiras funcionais expedidas por Órgão Público que valham como identidade, na 
forma da Lei. 
e) Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros (cópia autenticada); 
f) Prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros (cópia 
autenticada); 
g) Documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros 
(cópia autenticada); 
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h) Curriculum Vitae atualizado e encadernado, com cópia dos documentos 
comprobatórios numerados, em 1 via e organizado de acordo com o Barema contido 
no Anexo III deste Edital. 
 

 

B) Onde lê-se: 
 
3.2. O processo seletivo ocorrerá no período de 10 à 11 de março de 2011 com 
início às 09 horas do dia 10 de março de 2011 no seguinte local: 
 
 
Leia-se: 
 
3.2. O processo seletivo ocorrerá no período de 21 à 22 de março de 2011 com 
início às 09 horas do dia 21 de março de 2011 no seguinte local: 
 

 

C) Ficam mantidas as demais disposições editalícias. 
 
 
 
 

Cruz das Almas, 03 de março de 2011. 
 
 

 

 

 

Alexandre Américo Almassy Júnior 

Presidente  

Conselho Diretor do CCAAB 

 

 

   


