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COMUNICADO Nº 01 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS NÃO OCUPADAS 

DO SISU 2021.2 ATRAVÉS DA LISTA DE ESPERA E DO CADASTRO SELETIVO 

 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA – UFRB, através da 

Pró-Reitoria de Graduação, comunica a publicação da RETIFICAÇÃO do Resultado da Lista de 

Espera 2021.2. 

Devido a uma falha na etapa da geração do arquivo para a publicação (Resultado da 

Chamada para publicação) informamos novo resultado. Salientamos que, a etapa referente ao 

processamento da chamada ocorreu de forma correta, considerando todos os critérios de 

desempate. Porém, o sistema não considerou alguns critérios de desempate (nota da redação e 

data de nascimento) para alguns(as) candidatos(as), ocasionando na inversão das posições de 

classificação desses(as) candidatos(as) que possuíam notas iguais e concorriam ao mesmo curso, 

turno e modalidade de vaga. 

Em tempo, salientamos que todos(as) os(as) 14 candidatos(as) afetados(as) por essa 

falha constavam como “Não Convocados(as)” no Resultado da Lista de Espera 2021.2, bem 

como a falha ocorreu unicamente na etapa de geração do arquivo para a publicação 

(Resultado da Chamada para publicação), não ocorrendo, ou interferindo, na geração do 

Resultado da 1ª Chamada do Cadastro Seletivo 2021.2. Desta forma, a inversão da posição 

dos(as) candidatos(as) no Resultado da Lista de Espera 2021.2 não acarretou prejuízos a 

nenhum(a) candidato(a). 

A UFRB lamenta o ocorrido e, frisa novamente, que a falha ocorreu apenas na 

geração do arquivo para a publicação, mas não no processamento do Resultado da Lista 

de Espera 2021.2, o qual manteve-se íntegro e idôneo na base de dados do sistema de 

processamento do processo seletivo, e coloca-se a disposição para retiradas de dúvidas e/ou 

demais esclarecimentos através do e-mail atendimento@ufrb.edu.br. 

 

Cruz das Almas – BA, 06 de setembro de 2021. 

 

Karina de Oliveira Santos Cordeiro 

Pró-Reitora de Graduação 
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