
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

1 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 01 – EDITAL INTERNO Nº 08/2011 
 

                  SELEÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO 
O Diretor do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital 
Interno 008/2011 – seleção para contratação de professor temporário – torna 
público e retifica o edital nos seguintes termos: 
 
 
 
A) Onde lê-se: 
 
 
4.2 As provas serão realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2011, no  

Centro de Ciências da Saúde da UFRB. 

 

4.4 As provas serão realizadas nas seguintes datas e horários: 

a) Às 8 (oito) horas do dia quatro de agosto de 2011, os candidatos 

deverão comparecer à sala indicada para a realização do sorteio da ordem 

das entrevistas e das provas didáticas. 

b) No dia quatro de agosto de 2011, às nove horas, será iniciada a 

realização das entrevistas, de acordo com a ordem de apresentação dos 

candidatos, conforme sorteio e respectivos horários. Cada entrevista terá a 

duração máxima de 30 (trinta) minutos. 

d) No dia cinco de agosto de 2011, no Centro de Ciências da Saúde da 

UFRB, serão realizadas as provas didáticas, a partir das oito horas, de 

acordo com o sorteio da ordem de apresentação dos candidatos para a 

prova didática e respectivos horários. 

e) Às treze horas do dia cinco de agosto de 2011 será realizada a análise 

de currículos dos candidatos pelos membros da Banca Examinadora. 

 

6.4. O resultado deste processo seletivo para o cargo de professor 

temporário será divulgado internamente no âmbito da Unidade no dia nove 

de agosto de 2011, com posterior publicação no D.O.U. 
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B) Leia-se: 

 

4.1 As provas serão realizadas nas datas especificadas no quadro abaixo, no 

Centro de Ciências da Saúde da UFRB. 

MATÉRIAS DATA DAS 
PROVAS 

Biointeração / Aspectos Fisiopatológicos e 
Farmacológicos do Processo Saúde Doença 

09 e 10/08/11 

Processos de Apropriação da Realidade I, II e III – 
P02 09 e 10/08/11 

Qualidade de Vida e Sociabilidade / Processos de 
Apropriação da Realidade I – P01 

09 e 10/08/11 

Comunicação, Informação e Educação no Campo da 
Saúde / Processos de Apropriação da Realidade IV – 
P03 

11 e 12/08/11 

Morfofuncionais I, II e III 11 e 12/08/11 

Processos de Apropriação da Realidade I e II (Inglês 
Instrumental) 

11 e 12/08/11 

Processos de Apropriação da Realidade (Produção 
de Texto) / Comunicação 

11 e 12/08/11 

Sociologia Geral / Introdução à Antropologia 11 e 12/08/11 
 

4.4 As provas serão realizadas nas seguintes datas e horários: 

a) Às 8 (oito) horas do primeiro dia de prova, os candidatos deverão 

comparecer à sala indicada para a realização do sorteio da ordem das 

entrevistas e das provas didáticas. 

b) No primeiro dia de prova, às nove horas, será iniciada a realização das 

entrevistas, de acordo com a ordem de apresentação dos candidatos, 

conforme sorteio e respectivos horários. Cada entrevista terá a duração 

máxima de 30 (trinta) minutos. 

d) No segundo dia de prova, no Centro de Ciências da Saúde da UFRB, 

serão realizadas as provas didáticas, a partir das oito horas, de acordo com 

o sorteio da ordem de apresentação dos candidatos para a prova didática e 
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respectivos horários. 

e) Às treze horas do segundo dia de prova será realizada a análise de 

currículos dos candidatos pelos membros da Banca Examinadora. 

6.4. O resultado deste processo seletivo para o cargo de professor 

temporário será divulgado internamente no âmbito da Unidade no dia 

quinze de agosto de 2011, com posterior publicação no D.O.U. 

 

C) Ficam mantidas as demais disposições editalícias. 

 
Santo Antonio de Jesus, 02 de agosto de 2011. 

 
 

 
Luiz Antonio Favero Filho   

Diretor do Centro de Ciências da Saúde da UFRB 
 
 
 


