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EDITAL PROGEAC n. 03/2022 

RETIFICAÇÃO 

 

O Pró-reitor de Gestão Acadêmica, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve:  

tornar pública a retificação de Itens do edital, nos itens seguintes, que passam a 
ter a seguinte redação:  

 

6. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
Onde se lê: 

6.4. Para a função de Assessor/a de equipe: possuir formação em licenciatura, 
preferencialmente nas áreas do eixo para o qual se inscrever. 

 

Leia-se: 

6.4. Para a função de Assessor/a de equipe: possuir formação em licenciatura, 
ou pedagogia, escolhendo o eixo para o qual se inscrever preferencialmente 
a partir de sua área de atuação. 

 

10. DA SELEÇÃO 
Onde se lê: 

10.2.1.3. Para a vaga de Coordenador/a de equipe a pontuação mínima é de 
60 pontos; para todas as demais vagas, a pontuação mínima é de 50 
pontos.  

 

Leia-se: 

10.2.1.3. Para a vaga de Coordenador/a de equipe, a pontuação mínima é de 
60 pontos; para a vaga de Professor/a criador/a, a pontuação mínima 
é de 45 pontos; para a vaga de Revisor/a, a pontuação mínima é de 40 
pontos; e para a vaga de Assessor/a de equipe,  a pontuação mínima 
é de 30 pontos.  
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12. DO CRONOGRAMA 
Onde se lê: 

Publicação do Edital 21/fev 

Período de inscrições 28/fev a 10/mar 

Resultado preliminar da 1ª Etapa (titulação e experiência) 14/mar 

Divulgação das datas da entrevista (Segunda Etapa) 15/mar 

Realização da entrevista 16/mar a 21/mar 

Resultado preliminar das etapas 1 e 2 22/mar 

Envio de recursos 23/mar - até as 18h 

Análise de recursos 24/mar 

Resultado final 25/mar 

 

Leia-se: 

Publicação do Edital 21/fev 

Período de inscrições 28/fev a 10/mar 

Resultado preliminar da 1ª Etapa (titulação e experiência) 15/mar 

Envio de recursos da 1ª Etapa 16/mar 

Análise de recursos 17/mar 

Divulgação das datas da entrevista (2ª Etapa) 18/mar 

Realização da entrevista 21/mar a 23/mar 

Resultado preliminar da seleção 25/mar 

Envio de recursos 28/mar - até as 18h 

Análise de recursos 29/mar 

Resultado final 30/mar 
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ANEXO II 

Barema Edital do processo seletivo de Técnicos/as em Assuntos 
Educacionais – titulação e experiência 
Onde se lê:  

Item Descrição Valor do item 

Titulação 

* (não cumulativa, 
sendo considerado o 

maior título) 

 

Pontuação máxima: 35 
pontos 

Doutorado na área do eixo 35 

Doutorado em áreas afins 30 

Mestrado na área do eixo 25 

Mestrado em áreas afins 20 

Especialização na área do eixo 15 

Especialização em áreas afins 10 

 

Leia-se: 

Item Descrição Valor do item 

Titulação 

* (não cumulativa, 
sendo considerado o 

maior título) 

 

Pontuação máxima: 35 
pontos 

Doutorado na área do eixo 35 

Doutorado em qualquer área 30 

Mestrado na área do eixo 25 

Mestrado em qualquer área 20 

Especialização na área do eixo 15 

Especialização em qualquer área 10 

 

 

Itabuna, 03 de março de 2022 
 
 
 
 

Francesco Lanciotti Júnior 
Pró-reitor de Gestão Acadêmica 


