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EDITAL INTERNO Nº 01/2021- REFERENTE AO EDITAL Nº 01.2021 SUPAC
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO
DETERMINADO

RETIFICAÇÃO Nº 01

A Chefe do Departamento de Biointeração do Instituto de Ciências da Saúde da
Universidade Federal da Bahia, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no
Edital 01.2021 – contratação de docentes por tempo determinado publicado no endereço:
www.supac.ufba.br e em extrato no D.O.U, através do Edital nº 1, de 22 de janeiro de 2021,
publicado em 25/01/2021, torna público a Retificação nº01 referente ao processo seletivo
simplificado para contratação de docentes por tempo determinado do Departamento de
Biointeração, de acordo com a legislação pertinente e complementar, mediante as normas e
condições contidas no Edital Interno, publicado no Instituto de Ciências da Saúde.
Item 2.4
Onde se lê:
2.4. O requerimento de inscrição deverá ser instruído, em arquivo único, com os documentos
relacionados abaixo e enviados exclusivamente para e-mail do Departamento conforme item 2.2, em
formato PDF, na seguinte ordem de apresentação:
I – “Formulário D – Ficha de Inscrição do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de
Professor Substituto” (disponível em https://supac.ufba.br/formularios-e-declaracoes e cópia da
GRU e do comprovante de pagamento).
II – Cópia digitalizada dos seguintes documentos:
a. Diploma de graduação em Ciências Biológicas, Biotecnologia ou em Medicina
Veterinária e mestrado ou doutorado na área de Parasitologia ou comprovação de
0atividades de pesquisa ou docência com parasitologia, requisitos mínimos;
Leia-se:
2.4. O requerimento de inscrição deverá ser instruído, em arquivo único, com os documentos
relacionados abaixo e enviados exclusivamente para e-mail do Departamento conforme item 2.2, em
formato PDF, na seguinte ordem de apresentação:
I – “Formulário D – Ficha de Inscrição do Processo Seletivo Simplificado para Contratação
de Professor Substituto” (disponível em https://supac.ufba.br/formularios-e-declaracoes) e
cópia da GRU e do comprovante de pagamento.
II – Cópia digitalizada dos seguintes documentos:
a. Diploma de graduação em Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Biotecnologia ou
em Medicina Veterinária e mestrado ou doutorado na área de Parasitologia ou
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comprovação de atividades de pesquisa ou docência com parasitologia, requisitos
mínimos;
Item 5.1

Onde se lê:
5.1.

A Comissão Examinadora reunir-se-á, privativamente, para avaliar as Provas e emitir o
seu juízo sobre elas.

Leia-se:
5.1.

A Comissão Examinadora reunir-se-á, privativamente, para avaliar as Provas e emitir o
seu juízo sobre elas. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado em
12/02/2021.

Salvador, 26 de janeiro de 2021.

Profa. Heloisa Cristina da Silva
Chefe do Depto. De Biointeração
ICS/UFBA
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