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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL INTERNO Nº 02/2019 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO 

DETERMINADO 
 

A Coordenação Acadêmica da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia – UFBA, no uso 
de suas atribuições legais, resolve: 
Retificar os Itens 2.4. Inciso I, alínea a) e 3.2 do Edital Interno Nº 02/2019 de 25.01.2019 do Processo 
Seletivo para Contratação de Docente por Tempo Determinado, para incluir o texto abaixo relacionado. 
O documento completo do Edital 02/2019, encontra-se publicado em 
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/edital_02_2019_projeto1_historia_0.pdf 
 
Onde se lê 
 
2.4. O requerimento de inscrição deverá estar instruído com: 

I – Original e cópia, a ser autenticada por funcionário credenciado no ato da inscrição, dos seguintes 
documentos: 

a) diploma de graduação, requisito mínimo; 
 
 

3.2. As provas serão realizadas no local e data indicados: 

a) análise de currículo e sorteio da ordem de realização das provas – Local: Mastaba, Faculdade de 
Arquitetura; data: 08/02/2019, sexta-feira; horário: 8h00; 

b) prova didática – local e horários: a ser informado no sorteio da ordem de apresentação; 

c) entrevista - local: mesmo local da prova didática; data e horário: logo após a prova didática. 
 

O candidato que não se apresentar até o momento do início do sorteio da ordem de realização das 
provas didáticas estará automaticamente eliminado do processo seletivo. Também serão eliminados 
os candidatos que não comparecerem à prova didática e/ou entrevista. 
As provas acontecerão nos dias 08, 11 e 12 de janeiro de 2019, de acordo com o cronograma 
apresentado no momento do sorteio da ordem de realização das provas. 

 
 
Leia-se 
 
2.4. O requerimento de inscrição deverá estar instruído com: 

I – Original e cópia, a ser autenticada por funcionário credenciado no ato da inscrição, dos seguintes 
documentos: 

a) diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo, requisito mínimo; 
 
 
 

3.2. As provas serão realizadas no local e data indicados: 

a) análise de currículo e sorteio da ordem de realização das provas – Local: Mastaba, Faculdade de 
Arquitetura; data: 08/02/2019, sexta-feira; horário: 8h00; 
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b) prova didática – local e horários: a ser informado no sorteio da ordem de apresentação; 

c) entrevista - local: mesmo local da prova didática; data e horário: logo após a prova didática. 
 

O candidato que não se apresentar até o momento do início do sorteio da ordem de realização das 
provas didáticas estará automaticamente eliminado do processo seletivo. Também serão eliminados 
os candidatos que não comparecerem à prova didática e/ou entrevista. 
As provas acontecerão nos dias 08, 11 e 12 de fevereiro de 2019, de acordo com o cronograma 
apresentado no momento do sorteio da ordem de realização das provas. 

 
 
 
 

 
Salvador, 25 de janeiro de 2019 

 

 

 
 

 
Aline de Carvalho Luther 

Coordenadora Acadêmica 
Faculdade de Arquitetura 


