
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO  

EDITAL Nº02/2022  
 

Processo Seletivo Simplificado para Vagas de Estágio para a  
Superintendência de Educação a Distância  

1ª RETIFICAÇÃO – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
A Universidade Federal da Bahia | UFBA, por meio da Superintendência de Educação a Distância  

SEAD, em face do Edital nº 02/2022 – SEAD-CTE, relativo ao PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA VAGAS DE ESTÁGIO PARA A SUPERINTÊNDENCIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, torna públicas as seguintes retificações:  

Onde se lê: 

 
10. DO CRONOGRAMA 

Ações Datas 

Divulgação do Edital. 11/11/2022 

Período de inscrições dos candidatos 11/  a 21/11/2022 

Homologação das inscrições 23/11/2022 

Interposição de recurso sobre a homologação das inscrições 24/11/2022 

Divulgação da homologação pós-recurso  

   28/11/2022 
Resultado da primeira etapa (análise curricular e histórico escolar) 

Interposição sobre o resultado da primeira etapa 29/11/2022 

Resultado da primeira etapa pós-recurso  

30/11/2022 

 

Publicação da convocação dos candidatos selecionados para a segunda 

etapa (entrevista). 

Entrevista com os candidatos selecionados. 01/12 e 02/12/2022 

Resultado da segunda etapa (análise do portfólio e da entrevista) 05/12/2022 

Interposição de recurso sobre o resultado da segunda etapa 06/12/2022 

Resultado da segunda etapa pós-recurso 07/12/2022 

Resultado final do processo seletivo 

Apresentação da documentação dos candidatos selecionados junto à 

SEAD será mediante comunicação por e-mail. 
09/12/2022 

Previsão de início dos trabalhos. 06/02/2023 

 
 



 

Leia-se: 
 
10. DO CRONOGRAMA 

 

 
 
 

Salvador, 21 de novembro de 2022 
 
 
 
 
 

Márcia Rangel 
Superintendente de Educação a Distância 

Ações Datas 

Divulgação do Edital 11/11/2022 

Período de inscrições dos candidatos 11/11/2022 a 31/03/2023 

Homologação das inscrições 03/04/2023 

Interposição de recurso sobre a homologação das inscrições 04/04/2023 

Divulgação da homologação pós-recurso 

   10/04/2023 Resultado da primeira etapa (análise curricular e histórico 

escolar) 

Interposição sobre o resultado da primeira etapa 11/04/2023 

Resultado da primeira etapa pós-recurso  

12/04/2023 

 

Publicação da convocação dos candidatos selecionados para a 

segunda etapa (entrevista) 

Entrevista com os candidatos selecionados 13 e 14/04/2023 

Resultado da segunda etapa (análise do portfólio e da 

entrevista) 

17/04/2023 

Interposição de recurso sobre o resultado da segunda etapa 18/04/2023 

Resultado da segunda etapa pós-recurso 

19/04/2023 
Resultado final do processo seletivo 

Apresentação da documentação dos candidatos selecionados 

junto à SEAD será mediante comunicação por e-mail 
21/04/2023 

Previsão de início dos trabalhos 01/05/2023 


