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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO     
 

 
RETIFICAÇÃO Nº 01 - EDITAL INTERNO Nº 03/2012  

 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUB STITUTO  

 
 
A Vice Direção do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital Interno 03/2012 – processo seletivo 
simplificado para contratação de professor substituto – torna público e retifica o edital nos seguintes termos:  
 
A) Onde se lê:  
 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 21/03/2012 a 30/032012 
 
Leia-se: 
 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 21/03/2012 a 30/03/2012.  
 
B) Onde se lê: 
 
2.2. "O candidato deve requerer sua inscrição na Secretaria do Centro, bem como apresentar 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00(sessenta reais)". 
 
Leia-se: 
 
2.2. O candidato deve requerer sua inscrição na Secretaria do Centro, bem como apresentar comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00(sessenta reais). Ou então, acessar o sítio 
www.ufrb.edu.br/concursos, selecionar a opção Inscrição. Preencher cuidadosamente o Requerimento de 
Inscrição, observando as instruções dadas na tela do computador e no presente Edital. Imprimir e conferir o 
Requerimento de Inscrição. Assinar a via impressa. Enviar através da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, via SEDEX, às expensas do candidato, o Requerimento de Inscrição assinado, o 
comprovante de pagamento do valor total da inscrição (GRU) e os documentos indicados no item 2.4.1, 
sendo que  o documento deve chegar ao Centro de Formação de Professores até o dia 30/03/2012. O 
candidato que optar pela inscrição via sedex deverá enviar, obrigatoriamente, por meio eletrônico, 
para o email cfp.gta@ufrb.edu.br, uma cópia da comprovação de pagamento da inscrição, além de 
informar para qual matéria está se candidatando 
 
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/UFRB 
Av. Nestor de Melo Pita, n. 535, 
Centro, Amargosa/BA, Brasil. 
CEP: 45.300-000 
 
C) Onde se lê: 
 
2.3. O pagamento será efetuado nas agências do Banco do Brasil, através de GRU – simples, a ser obtida no 
site www.ufrb.edu.br/prograd/. 



 
Leia-se:  
 
2.3. O pagamento será efetuado nas agências do Banco do Brasil, através de GRU – simples, a ser obtida no 
site http://www.ufrb.edu.br/concursos. 
 
D) Onde se lê: 
 
2.4.1. – Original e cópia, a ser autenticada por funcionário credenciado no ato da inscrição, dos seguintes 
documentos: 
I. Diploma de graduação, requisito mínimo;  
II. Título de Especialista, de Mestre, de Doutor ou de Livre-Docente, requisito complementar e opcional;  
 
Leia-se:  
 
2.4.1. – Original e cópia autenticada ou  a ser autenticada por funcionário credenciado no ato da inscrição, 
dos seguintes documentos: 
I. Diploma de graduação, requisito mínimo.  
II. Título de Especialista, de Mestre, de Doutor ou de Livre-Docente, requisito complementar;  
 
E) Onde se lê: 
 
3.1. O processo seletivo constará de três etapas distintas: 

Leia-se: 
 
3.1. O processo seletivo constará de duas etapas distintas: 

 
F) Onde se lê: 
 
5.4.1. Os recursos serão julgados pelo Conselho Acadêmico. 
 
Leia-se:  
 
5.4.1. Os recursos serão julgados pelo Conselho Diretor do Centro de Formação de Professores. 
 
G) Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Amargosa-BA, 22 de março de 2012. 
 
 
 

Dyane Brito Reis Santos 
Vice-Diretora do Centro de Formação de Professores 

 


