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EDITAL n. 37/2018 

RETIFICAÇÃO 1 

 

 

Seleção de professor/a para participação no 

 Programa Institucional de Residência Pedagógica - RP/UFSB 2018 

 
 

 

A Pró-Reitora de Gestão Acadêmica da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve 

 

 

Art. 1º - RETIFICAR os itens 2.2, 3.1, 3.2, 6, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2 e 9 do Edital nº 37/2018, 

publicado no endereço eletrônico da UFSB, no dia 08 de novembro de 2018.  

 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 

2.2. Para o núcleo específico do projeto multidisciplinar, a vaga será distribuída 

conforme a área e a escola-campo, com 6 cotas de bolsa especificamente para esta vaga.  
 

3.1. Período: 08/11/2018 a 12/11/2018. 

 

3.2. Os documentos devem ser enviados via e-mail, para residencia.ufsb@gmail.com, até 

23h59 horas do dia 12/11/2018.  

 

 6. DA VIGÊNCIA DA BOLSA  

A bolsa a que se refere o presente Edital será dividida em 6 cotas, relativas a 15 meses de 

atividade (de novembro de 2018 a janeiro de 2020), sendo recebida a partir de dezembro de 

2018 e nos 5 meses consecutivos, podendo ser ainda cancelada a qualquer momento nos 

termos da referida Resolução ou de determinação específica da Capes.  

 

7.3. A análise dos documentos será realizada no dia 13/11/2018, pelo núcleo de residência 

pedagógica do Campus Sosígenes Costa. 

 

7.5. O resultado da seleção, objeto deste Edital, será publicado na página da UFSB, 

endereço: http://www.ufsb.edu.br, até 12h do dia 13/11/2018.  

 

8.1. Os recursos, enviados até as 12h do dia 14/11/2018 para o e-mail 

residencia.ufsb@gmail.com, serão analisados pela comissão de seleção do Campus 

Sosígenes Costa.  

 

8.2. O resultado final, após análise de eventuais recursos, será publicado na página da 

UFSB, endereço: http://www.ufsb.edu.br, até 17h, dia 14/11/2018. 
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9. DO CRONOGRAMA: 

 

Fases Datas 

Inscrição dos candidatos 08/11 a 12/11/2018 

Seleção dos candidatos 13/11/2018 

Resultado preliminar 13/11/2018 

Protocolo de recursos 14/11/2018 

Resultado Final 14/11/2018 

Início de participação no projeto 15/11/2018 

 

 

 

LEIA-SE: 

 

 

2.2. Para o núcleo específico do projeto multidisciplinar, a vaga será distribuída 

conforme a área e a escola-campo, com 5 cotas de bolsa especificamente para esta vaga.  
 

3.1. Período: 12/11/2018 a 14/11/2018. 

 

3.2. Os documentos devem ser enviados via e-mail, para residencia.ufsb@gmail.com, até 

23h59 horas do dia 14/11/2018.  

 

 

6. DA VIGÊNCIA DA BOLSA  

A bolsa a que se refere o presente Edital será dividida em 5 cotas, relativas a 15 meses de 

atividade (de novembro de 2018 a janeiro de 2020), sendo recebida a primeira cota a partir 

de janeiro de 2018 e nos 4 meses consecutivos, podendo ser ainda cancelada a qualquer 

momento nos termos da referida Resolução ou de determinação específica da Capes.  

 

7.3. A análise dos documentos será realizada no dia 16/11/2018, pelo núcleo de residência 

pedagógica do Campus Sosígenes Costa. 

 

7.5. O resultado da seleção, objeto deste Edital, será publicado na página da UFSB, 

endereço: http://www.ufsb.edu.br, até 12h do dia 16/11/2018.  

 

 

8.1. Os recursos, enviados até as 12h do dia 19/11/2018 para o e-mail 

residencia.ufsb@gmail.com, serão analisados pela comissão de seleção do Campus 

Sosígenes Costa.  
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8.2. O resultado final, após análise de eventuais recursos, será publicado na página da 

UFSB, endereço: http://www.ufsb.edu.br, até 17h, dia 19/11/2018. 

 

 

 

9. DO CRONOGRAMA: 

 

Fases Datas 

Inscrição dos candidatos 12/11 a 14/11/2018 

Seleção dos candidatos 16/11/2018 

Resultado preliminar 16/11/2018 

Protocolo de recursos 19/11/2018 

Resultado Final 19/11/2018 

Início de participação no projeto 20/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Itabuna/ Porto Seguro/ Teixeira de Freitas, 12 de novembro de 2018. 

 
 
 

 
Janaina Zito Losada 

Pró-reitora de Gestão Acadêmica 

 


