
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS 

 
RETIFICAÇÃO Nº 02 - EDITAL INTERNO Nº 01/2012 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO 
 

A Diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras, da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital Interno 01/2012 – 
processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário – torna público e retifica o 
edital nos seguintes termos: 
 
Onde lê-se: 2.1 As inscrições estarão abertas no período de 21 de março a 30 de março de 2012, 
nos horários das 08 (oito) às 11 (onze) horas e das 14 (quatorze) às 16 (dezessete) horas, na 
Secretaria da Direção do Centro de Artes, Humanidades e Letras. 
Leia-se: 2.1 As inscrições estarão abertas no período de 10 a 13 de abril de 2012, nos horários 
das 08 (oito) às 11 (onze) horas e das 14 (quatorze) às 16 (dezessete) horas, na Secretaria da 
Direção do Centro de Artes, Humanidades e Letras. 
 
Onde lê-se: 3.2 As provas serão realizadas nos dias 03 e 04 de abril de 2012, no Centro de Artes, 
Humanidades e Letras/UFRB. 

a) Abertura e Sorteio da Prova Didática: local – Cachoeira; dia/horário: 03/04/12 – início às 09 horas. 
b)Análise de currículo: local – CAHL – Cachoeira; dia/horário: 03/04/2012 – das 09h às 16h; 
c) Prova didática - local: CAHL – Cachoeira; dia/horário: 04/04/2012 – a partir das 09 horas; 
Entrevista - local: CAHL – Cachoeira; dia/horário: 04/04/2012 – a partir das 13 horas 

Leia-se: 3.2 As provas serão realizadas nos dias 16 e 17 de abril de 2012, no Centro de Artes, 
Humanidades e Letras/UFRB. 

a) Abertura e Sorteio da Prova Didática: local – Cachoeira; dia/horário: 16/04/12 – início às 09 horas. 
b)Análise de currículo: local – CAHL – Cachoeira; dia/horário: 16/04/2012 – das 09h às 16h; 
c) Prova didática - local: CAHL – Cachoeira; dia/horário: 17/04/2012 – a partir das 09 horas; 
c) Entrevista - local: CAHL – Cachoeira; dia/horário: 17/04/2012 – a partir das 13 horas. 

 
Onde lê-se: 4.5.4. Às 9h do dia 03/04/2012, em seção pública inicial, será sorteada a ordem dos candidatos 
de realização da prova didática, que, posteriormente, procederão ao sorteio de seu respectivo ponto, 
respeitando o intervalo de 1h (uma hora) entre cada sorteio e a antecedência de 24h (vinte quatro horas) em 
relação ao início da prova de cada candidato.  
Leia-se: 4.5.4. Às 9h do dia 16/04/2012, em seção pública inicial, será sorteada a ordem dos candidatos de  
realização da prova didática, que, posteriormente, procederão ao sorteio de seu respectivo ponto, respeitando 
o intervalo de 1h (uma hora) entre cada sorteio e a antecedência de 24h (vinte quatro horas) em relação ao 
início da prova de cada candidato.  
 
Onde lê-se: 5.9. O resultado do processo seletivo será divulgado no âmbito do CAHL e em seu 
sítio na internet, até o dia 05/04/2012.  
Leia-se: 5.9. O resultado do processo seletivo será divulgado no âmbito do CAHL e em seu sítio 
na internet, até o dia 20/04/12.  
 
 

Cachoeira/BA, 09 de abril de 2012. 
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