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Matrícula Nome Quinquênio Data Início Data Fim
 73410410  DIEGO 

GERVASIO FRIAS 
SUAREZ

 05.04.2016/04.04.2021  20.09.2022  18.12.2022

ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
<#E.G.B#700481#22#759000/>
<#E.G.B#700443#22#758961>
Despacho N° 51259678 DE 23 de Agosto de 2022
Órgão: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
Objeto: Remoção por Motivo de Saúde
Despacho: Indeferida com base em laudo expedido pela Junta Médica Oficial do Estado.

Matrícula Nome Data Laudo
 74002113  EDUARDO ALFREDO MORAIS GUIMARAES  17.08.2022

ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
<#E.G.B#700443#22#758961/>
<#E.G.B#700219#22#758723>
AVISO Nº 145/2022 - A Reitora da UNEB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna 
pública a abertura das inscrições para a Seleção Pública Simplificada para exercer a função 
de Assessor(a) de Comunicação, para atuar no Projeto Diagnóstico das Escolas do Campo da 
Bahia, parceria Secretaria da Educação da Bahia (SEC) e Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), no período de 05 e 06 setembro de 2022, conforme especificado no Edital. O EDITAL 
Nº 092/2022 está disponível em http://www.selecao.uneb.br/editais2022. AVISO Nº 146/2022 
- Republicação do Edital nº 087/2022, referente ao Aviso nº 136/2022, publicado no DOE de 
18/08/2022 - Convoca as/os interessadas/os a realizarem inscrições para Eleição dos cargos de 
Coordenadoras/es dos Núcleos de Pesquisa e Extensão (NUPE), com alterações disponíveis em 
http://www.selecao.uneb.br/editais2022.        

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 23 de agosto de 2022.

Adriana dos Santos Marmori Lima
Reitora
<#E.G.B#700219#22#758723/>
<#E.G.B#700311#22#758824>
Resumo do Acordo de Cooperação n.º 44/2022 celebrado entre Profissional Assessoria e 
Consultoria em Gestão de Negócios Ltda (CONCEDENTE) e a Universidade do Estado da Bahia 
(INSTITUIÇÃO DE ENSINO). PROCESSO Nº: 074.6939.2022.0047813-28. OBJETO: Proporcionar 
aos alunos regularmente matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, e com efetiva frequência, 
oportunidade de estágio e práticas de campo na INSTITUIÇÃO CONCEDENTE. VIGÊNCIA: 05 
(cinco) anos a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2022.
Resumo do Convênio S/N celebrado entre a Fundação José Silveira (CONCEDENTE) 
e a Universidade do Estado da Bahia (INSTITUIÇÃO DE ENSINO). PROCESSO Nº: 
074.7116.2019.0056926-74. OBJETO: Proporcionar aos alunos regularmente matriculados 
na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, e com efetiva frequência, oportunidade de estágio e práticas 
de campo na INSTITUIÇÃO CONCEDENTE. VIGÊNCIA: 01 (um) ano a partir da data de sua 
assinatura, prorrogável automaticamente por iguais períodos, até o limite de 03 (três) anos. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2022.
<#E.G.B#700311#22#758824/>

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
<#E.G.B#700362#22#758878>
RESUMO DE PORTARIAS
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas 
atribuições, RESOLVE:
Port. 432/2022 - Art. 1º - Substituir, na Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
destinada apurar a conduta atribuída ao servidor de matrícula nº 71001296, conforme Processo nº 
071.3061.2022.0001743-60, designada pela Portaria 354/2022 publicada no DOE, edição de 21 de 
julho de 2022, a servidora HOZANA DE BARROS CASTRO, matrícula 71540079, pela servidora 
CRISTIANE ESTRÊLA CAMPODONIO NUNES, matrícula nº 71307239. Art. 2º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Port. 433/2022 
-  Art. 1º - Designar, para constituírem a Comissão para elaboração de Minuta de Resolução 
sobre a regulamentação de reuniões do CONSU, dos Conselhos de Departamentos e de bancas 
de promoção na carreira docente da UEFS (em substituição às Resoluções CONSU 003/2020, 
004/2020 e 010/2020), a Profa. SILVONE SANTA BÁRBARA DA SILVA SANTOS, matrícula 
nº 71495174 - Representante da PPPG e Presidente, a Profa. SILVIA DA SILVA SANTOS 
PASSOS, matrícula nº 71538798 - Representante da PROGRAD, a Servidora ARETUSA LIMA 
EVANGELISTA OLIVEIRA, matrícula nº 71519265 - Representante da PGDP, e o Prof. LUIZ 
CLÁUDIO COSTA SILVA, matrícula nº 71653251 - Representante dos Diretores de Departamento. 
Art. 2º - A comissão terá o prazo de 30(trinta) dias, para a conclusão do trabalho. Art. 3º - Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.          
Feira de Santana, 23 de agosto de 2022.
Evandro do Nascimento Silva - Reitor
RETIFICAÇÃO DE PORTARIA
Na publicação da Portaria nº 418/2022, publicada no DOE, edição de 19 de agosto de 2022, 
Onde se lê: MILA AMARAL FERREIRA, Leia-se: MILA AMARAL FERREIRA ARAÚJO.
Feira de Santana, 23 de agosto de 2022.
Evandro do Nascimento Silva - Reitor

AVISO DE PUBLICAÇÃO - EDITAL RP/PROGRAD 01/2022 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA RESIDENTE PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS.
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a abertura de inscrições, no período de 24 a 31/08/2021, para o processo 
de seleção de BOLSISTA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (alunos de licenciaturas da UEFS 
que atendam às condições estabelecidas no Edital) para o Programa Institucional de Bolsas 
de Residência Pedagógica - PRP/UEFS. A íntegra do edital estará disponível na página da 
Residência Pedagógica (http://www.prp.uefs.br/).
Feira de Santana, 23 de agosto de 2022.
Evandro do Nascimento Silva - Reitor
RESCISÃO  DE CONTRATO  PROFESSOR SUBSTITUTO  - REDA

CONTRATADO (A) MATRÍCULA CARGO DATA RESCISÃO LOTAÇÃO
GERALDO BARBOSA 
NETO

92048267 P R O F E S S O R 
SUBSTITUTO

15/08/2022 DEDU

2º AVISO DE CONVOCAÇÃO
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, considerando 
o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo 
determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo - Edital n° 001/2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado da Bahia, edição de 15/05/2021, retificado no DOE, edição de 22/05/2021, 
homologado pela Portaria n° 227/2021, publicada no DOE, edição de 06/07/2021, e prorrogado 
através da Port. Nº 298/2022, publicada no DOE, edição de 15/06/2022, convoca os candidatos 
abaixo listados, para comparecerem à Gerência de Recursos Humanos, prédio da Administração 
Central da UEFS, no período de 26/08/2022 a 09/09/2022, das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, para a entrega dos documentos constantes do Anexo 
deste Aviso, necessários à contratação.
Feira de Santana, 23 de agosto de 2022.
Evandro do Nascimento Silva - Reitor

Tabela 01 - Candidatos em Ampla Concorrência

Função Temporária Área de Formação / Atuação CH Convocados

Técnico de Nível Médio Fotógrafo 30h 1º Kauan Carvalho das Virgens 
Cerqueira

Técnico de Nível Médio Fotógrafo 30h 2º Bernardo de Oliveira Simões 
Bezerra

Técnico de Nível Superior Apresentação de Reportagens e 
Locução

25h 1º Deivson Mendes Santos

Técnico de Nível Superior Apresentação de Reportagens e 
Locução

25h 2º Júlia Rodrigues do Monte 
Ferreira

Técnico de Nível Superior Jornalismo 25h 4º Júlia Rodrigues do Monte 
Ferreira

Técnico de Nível Superior Jornalismo 25h 5º Raíssa Cruz Novais

ANEXO - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO: 1. No ato da contratação o candidato 
habilitado deverá apresentar os seguintes documentos (original e fotocópia), conforme previsto 
no Item 14.3. do Edital: a) Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino 
médio expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou formação 
técnica profissionalizante de nível médio; b) Diploma, devidamente registrado de conclusão do 
curso de nível superior para a função temporária/área de atuação que concorreu expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e comprovante de registro no 
respectivo Conselho; c) Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; d) Carteira 
de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso; e) Título de eleitor e 
comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo 
cartório eleitoral ou Certidão do TRE ou TSE - emitida através do site: www.treba.jus.br/eleitor/
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (comprovante de justificativa não será aceito); f) Original 
e cópia do ato de exoneração ou do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe 
cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição 
Federal; g) Declaração de bens; h) Comprovante com número do PIS (Caixa Econômica) ou 
PASEP (Banco do Brasil) - NÃO SERÁ ACEITO CONTRA-CHEQUE COMO COMPROVANTE 
(caso seja inscrito); i) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, expedido por Médico do Trabalho 
ou Serviço Médico Especializado em Medicina Ocupacional; j) Declaração de não acumulação 
de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados ou Declaração de carga horária 
com os dias e os horários de trabalho expedido pelo órgão de pessoal ou dirigente da Unidade 
onde o servidor possui outro vínculo público (caso tenha acumulação legal de cargos públicos) 
ou Ato de exoneração ou requerimento para o candidato que ocupe cargo, emprego ou função 
pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; k) Certificado de 
reservista para os homens; l) 01 (uma) foto 3x4 recente; m) Comprovante de residência atual; 
n) Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual, 
Militar Eleitoral, disponíveis nos seguintes sites: ● Antecedentes Criminais: www.ba.gov.br/
antecedentes/solicitar_atestado.asp; ● Federal: www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/; ● Militar: 
www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa; ● Crime Eleitoral: 
www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais; o) Certidão negativa do 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho 
Nacional de Justiça (para aqueles que já exerceram função pública), disponível em: www.cnj.
jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; p) Carteira do Órgão de Classe e respectiva 
Certidão negativa do Conselho de Classe ou órgão profissional competente (caso a função 
esteja diretamente vinculada a carreiras de profissões regulamentadas); q) Procuração para 
os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com firma devidamente 
reconhecida em cartório; r) Número de conta corrente do Banco do Brasil; s) Certidão de 
Nascimento ou RG de filho(s) menor es) de 18 (dezoito) anos, se for o caso; t) Curriculum Vitae 
para as funções de nível médio, e Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) para as funções de nível 

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br
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superior. 2. Apresentar todos os títulos e certificados apresentados para cômputo do barema. 
3. Comprovação Vacinal COVID 19. 4. O candidato que, na data da contratação, não reunir os 
documentos requisitados enumerados acima, perderá o direito ao ingresso na referida função 
temporária. 5. O não comparecimento do candidato no ato da convocação acarretará a perda 
do direito da contratação na referida função temporária. 6. Comprovada, em qualquer tempo, 
irregularidade ou ilegalidade nos dados curriculares apresentados, o candidato será excluído do 
Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis.

Lei Estadual nº 6.677, de 26/09/94, Art. 177 - É vedada a acumulação, remunerada ou não, de cargos públicos, 
exceto quando houver compatibilidade de horários: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico (alínea b do inciso II art. 178, cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja 
exigida habilitação específica de nível superior ou profissionalizante de nível médio); c) de dois cargos de médico. 
1º A proibição de acumular estende-se a cargos, funções e empregos em autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

5º AVISO DE CONVOCAÇÃO
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, considerando 
o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo 
determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo - Edital n° 002/2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado da Bahia, edição de 05/10/2021, retificado nas edições de 12/10/2021, 
14,10/2021 e 18/11/2021, homologado pela Portaria n° 403/2021, publicada no DOE, edição 
de 27/11/2021, convoca os candidatos abaixo relacionados, para comparecer à Gerência de 
Recursos Humanos, prédio da Administração Central da UEFS, no período de 26/08/2022 a 
09/09/2022, das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
para a entrega dos documentos constantes do Anexo deste Aviso, necessários à contratação.
Feira de Santana, 23 de agosto de 2022.
Evandro do Nascimento Silva - Reitor
Tabela 1: Candidatos em Ampla Concorrência:

Função Temporária Área de Formação / Atuação CH Convocados

Técnico de Nível Superior Psicologia 30h
3º Daisy Silva Oliveira de Oliveira
4º Daniele Ferreira Silva
5º Alessandra Matos Freitas Nogueira

ANEXO - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO: 1. No ato da contratação o 
candidato habilitado deverá apresentar os seguintes documentos (original e fotocópia), 
conforme previsto no Item 14.3 do Edital: a) Certificado, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de ensino médio expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação ou formação técnica profissionalizante de nível médio; b) Diploma, 
devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária/
área de atuação que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação - MEC e comprovante de registro no respectivo Conselho; c) Títulos 
obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; d) Carteira de identidade, CPF, 
certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso; e) Título de eleitor e comprovantes 
dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório 
eleitoral ou Certidão do TRE ou TSE - emitida através do site: www.treba.jus.br/eleitor/
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (comprovante de justificativa não será aceito); f) 
Original e cópia do ato de exoneração ou do requerimento no ato da posse para o candidato 
que ocupe cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, 
da Constituição Federal; g) Declaração de bens; h) Comprovante com número do PIS (Caixa 
Econômica) ou PASEP (Banco do Brasil) - NÃO SERÁ ACEITO CONTRA-CHEQUE COMO 
COMPROVANTE (caso seja inscrito); i) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, expedido 
por Médico do Trabalho ou Serviço Médico Especializado em Medicina Ocupacional; j) 
Declaração de não acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados 
ou Declaração de carga horária com os dias e os horários de trabalho expedido pelo órgão 
de pessoal ou dirigente da Unidade onde o servidor possui outro vínculo público (caso 
tenha acumulação legal de cargos públicos) ou Ato de exoneração ou requerimento para 
o candidato que ocupe cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 
37, inciso XVI, da Constituição Federal; k) Certificado de reservista para os homens; l) 
01 (uma) foto 3x4 recente; m) Comprovante de residência atual; n) Certidões negativas 
de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual, Militar Eleitoral, 
disponíveis nos seguintes sites: ● Antecedentes Criminais: www.ba.gov.br/antecedentes/
solicitar_atestado.asp; ● Federal: www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/; ● Militar: www.stm.
jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa; ● Crime Eleitoral: www.
tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais; o) Certidão negativa 
do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do 
Conselho Nacional de Justiça (para aqueles que já exerceram função pública), disponível 
em: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; p) Carteira do Órgão de Classe 
e respectiva Certidão negativa do Conselho de Classe ou órgão profissional competente 
(caso a função esteja diretamente vinculada a carreiras de profissões regulamentadas); q) 
Procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com 
firma devidamente reconhecida em cartório; r) Número de conta corrente do Banco do 
Brasil; s) Certidão de Nascimento ou RG de filho(s) menor es) de 18 (dezoito) anos, se for 
o caso; t) Curriculum Vitae para as funções de nível médio, e Currículo Lattes (http://lattes.
cnpq.br) para as funções de nível superior; 2. Apresentar todos os títulos e certificados 
apresentados para cômputo do barema. 3. Comprovação Vacinal COVID 19. 4. O candidato 
que, na data da contratação, não reunir os documentos requisitados enumerados acima, 
perderá o direito ao ingresso na referida função temporária. 5. O não comparecimento do 
candidato no ato da convocação acarretará a perda do direito da contratação na referida 
função temporária. 6. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade 
nos dados curriculares apresentados, o candidato será excluído do Processo Seletivo 
Simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis.

Lei Estadual nº 6.677, de 26/09/94, Art. 177 - É vedada a acumulação, remunerada ou não, de cargos públicos, 
exceto quando houver compatibilidade de horários: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico (alínea b do inciso II art. 178, cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja 
exigida habilitação específica de nível superior ou profissionalizante de nível médio); c) de dois cargos de médico. 
1º A proibição de acumular estende-se a cargos, funções e empregos em autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

<#E.G.B#700362#23#758878/>

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -  UESB
<#E.G.B#700320#23#758833>
RESUMO DO EDITAL N.º 162 - DATA: 23/08/2022 - O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
a Lei Estadual nº 13.466, de 22 de dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, 
observando as disposições do Edital n° 138/2022, publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) 
em 20/07/2022 e da Portaria n° 456/2022, publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) em 
12/08/2022, alterada pela Portaria nº 462/2022, publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) 
em 13/08/2022, que homologa o Resultado da Seleção, RESOLVE: Art. 1º - CONVOCAR 
os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) na Seleção de Discentes Bolsistas e 
Voluntários(as) para Vagas Remanescentes do Programa de Educação Tutorial Institucional - 
Peti/Uesb, dos Campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, de acordo com o Anexo I 
deste Edital, para encaminharem por e-mail (peti@uesb.edu.br) a documentação necessária, até 
o dia 28 de agosto de 2022. Os discentes convocados deverão realizar o cadastro para usuário 
externo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, conforme instruções constantes na página 
da Uesb e disponível no link http://www2.uesb.br/ensinoremoto/cadastro-no-sei/, até o dia 28 
de agosto de 2022. Parágrafo II - Os Anexos encontram-se disponíveis no site da UESB (http://
www.uesb.br/), tornando-se parte integrante do presente Edital.
EDITAL NA ÍNTEGRA E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEL NO ENDEREÇO 
ELETRÔNICO http:/www2.uesb.br.
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR
<#E.G.B#700320#23#758833/>
<#E.G.B#700355#23#758872>
RESUMOS DE PORTARIAS UESB
Nº 477, 23/08/2022 - O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
- UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 
22 de dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, observando as disposições 
do Edital n° 098/2022, publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 22/05/2022, RESOLVE 
Art. 1º - HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Seletivo para concessão de Auxílio a 
discentes para participação em Eventos Externos e/ou viabilizar a Organização de Eventos 
Internos, durante o mês de setembro de 2022, de acordo com as relações constantes do Anexo 
Único desta Portaria, com o nome dos candidatos contemplados por Campus. Parágrafo Único 
- O Anexo encontra-se disponível no site da Uesb (www.uesb.br), tornando-se parte integrante 
desta Portaria. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Nº 478, 23/08/2022 - O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
- UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 
22 de dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, considerando a solicitação da 
Gerência de Pós-Graduação (GPG), conforme no Processo SEI nº. 072.4195.2022.0017109-68, 
RESOLVE Art. 1º - RETIFICAR o subitem 8.1 do Edital nº. 137/2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado (D.O.E) de 20/07/2022, que abre as inscrições para solicitação de Ajuda de Custo 
destinada à participação de servidores (docentes, técnicos e analistas universitários) do quadro 
permanente da Uesb em cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) e em 
estágios de pesquisa de Pós-Doutorado, como parte do Programa Interno de Apoio à Capacitação 
de Servidores, no tocante às datas de divulgação/publicação dos resultados preliminar e final 
do processo seletivo e, consequentemente, de interposição de recursos, que passam a vigorar 
conforme abaixo:

“Etapa Prazo
Inscrição (envio via Sistema SEI) 20 de julho a 08 de agosto de 2022
Análise das inscrições 09 e 10 de agosto de 2022 
Publicação, no site da Uesb, do resultado da homologação das 
inscrições

11 de agosto de 2022 

Prazo para interposição de recursos ao resultado da homologação 
das inscrições (os recursos devem ser encaminhados ao 
endereço de e-mail da Gerência de Pós-Graduação-GPG: ppg.
posgraduacao@uesb.edu.br) 

Até 23h59 do dia 13 de agosto de 2022

Prazo para análise dos recursos Até 16 de agosto de 2022
Prazo para publicação do resultado da análise dos recursos 17 de agosto de 2022 
Processo seletivo realizado pela Comissão de Bolsas 18 a 24 de agosto de 2022 
Publicação do resultado preliminar no site da Uesb 09 de setembro de 2022
Prazo para interposição de recursos ao resultado preliminar (os 
recursos devem ser encaminhados ao endereço de e-mail da 
Gerência de Pós-Graduação-GPG: ppg.posgraduacao@uesb.
edu.br)

Até 23h59 do dia 11 de setembro de 2022

Prazo para publicação do resultado final no site da Uesb e no 
Diário Oficial do Estado

A partir de 20 de setembro de 2022”.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as 
demais disposições do Edital nº. 137/2022.
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Nº 479, 23/08/2022 - O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - 
UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 22 
de dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, observando as disposições do 
Edital n° 151/2022, publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 03/08/2022, RESOLVE Art. 
1º - Homologar o Resultado Final da seleção de candidatos para o Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Agronomia (PPGA), nível mestrado, com área de concentração em Fitotecnia 
no campus universitário de Vitória da Conquista, de acordo com a relação abaixo, com os nomes 
dos candidatos aprovados por ordem de classificação e linha de pesquisa:

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br

acmachado
Realce

acmachado
Realce


