
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PRODEP 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA – SEAD 
 
 
 

RETIFICAÇÃO Nº 2 

 

A Superintendência de Educação a Distância, no uso de suas atribuições, resolve: 

 

Retificar o Edital Nº 10/2017, publicado no dia 02/10/2017, conforme segue disposto abaixo. Os 

demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. Consultar a íntegra do Edital Nº 

10/2017, retificado e publicado em www.sead.ufba.br 

 
 
 
ONDE SE LÊ: 

 

4.2 Documentação exigida para pré-seleção dos candidatos 
 
a) Formulário de inscrição no endereço (https://sead.ufba.br/formulario-de- 
inscricao-aluno-especializacao ); 

b) Cópia do RG e CPF; 

c) Comprovante de Quitação Eleitoral: comprovante de votação (ou Certificado 
de Quitação com a Justiça Eleitoral - pode ser emitido no site www.tse.gov.br); 

d) Quitação com o Serviço Militar (só para os homens); 

e) Cópia do diploma de graduação (frente e verso) reconhecida pelo MEC. No 
caso de diploma estrangeiro o mesmo deverá ter sido revalidado por Instituição 
de Educação Superior brasileira, conforme previsão legal; 

f) 01 Foto 3x4; 

g) Declaração de Anuência da Chefia Imediata (Anexo B); 

h) Termo de Compromisso (Anexo C); 

i) 01 copia do Curriculum lattes. 

j) Carta de Intenção impressa, obedecendo aos seguintes critérios: conter até no 
máximo duas páginas digitadas, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 
1,5, devidamente datada e assinada pelo candidato e respondendo as seguintes 
questões: 

 

• Por que escolheu o curso? 

• Quais atividades você atua e/ou atuou que tenham alguma aderência 
ao curso? 

• Qual assunto pretende desenvolver no trabalho de conclusão do 
curso? 
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• Qual sua relação com a temática geral do curso? 

 

 
 
 
 
LEIA-SE: 

 
 

a) Formulário de inscrição no endereço (https://sead.ufba.br/formulario-de- 
inscricao-aluno-especializacao ); 

b) Cópia do RG e CPF; 

c) Comprovante de Quitação Eleitoral: comprovante de votação (ou Certificado 
de Quitação com a Justiça Eleitoral - pode ser emitido no site www.tse.gov.br); 

d) Quitação com o Serviço Militar (só para os homens); 

e) Cópia do diploma de graduação (frente e verso) reconhecida pelo MEC. No 
caso de diploma estrangeiro o mesmo deverá ter sido revalidado por Instituição 
de Educação Superior brasileira, conforme previsão legal; 

f) 01 Foto 3x4; 

g) Declaração de Anuência da Chefia Imediata (Anexo A); 

h) Termo de Compromisso (Anexo B); 

i) 01 copia do Curriculum lattes. 

j) Carta de Intenção impressa, obedecendo aos seguintes critérios: conter até no 
máximo duas páginas digitadas, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 
1,5, devidamente datada e assinada pelo candidato e respondendo as seguintes 
questões: 

 

• Por que escolheu o curso? 

• Quais atividades você atua e/ou atuou que tenham alguma aderência 
ao curso? 

• Qual assunto pretende desenvolver no trabalho de conclusão do 
curso? 

 
 
 
 
 
 

Salvador, 05 de outubro de 2017. 

 
 
 

Márcia Rangel 
Superintendente de Educação a Distância 
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ANEXO A  

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA CHEFIA IMEDIATA 

 
 

 

 
 

 
Declaramos, para os devidos fins, que o (a) 

Sr.(a) __________________________________________________, Matrícula 
 __________________,lotado___ _______ ,   exerce   
o cargo  de ________________ _ ora submetendo-se à Seleção do Curso de 

Especialização em Gênero e Diversidade na Escola, integrado ao Programa de 

Formação Profissional (Continuada) em Administração e Desenvolvimento 
Organizacional, oferecido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 
Pessoas/PRODEP e a Superintendência de Educação a Distância/SEAD, em parceria 
com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/FFCH, Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo/PPGNEIM e o 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher/NEIM, será liberado (a) de suas 

atividades nesta Instituição durante o período necessário para a participação nas 

atividades presenciais oferecidas pelo curso, caso o (a) mesmo(a) venha a ser 
um dos candidatos selecionados. 

 
Salvador,  de  de _____. 

 

 
 

Candidato 
 

 
 

Chefe Imediato 

(nome/cargo/carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ANEXO B  
 

TERMO DE COMPROMISSO DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
 

 
Eu,  , 

declaro que participo do processo seletivo do Curso de Especialização em 

Gênero e Diversidade na Escola, integrado ao Programa de Formação 

Profissional Continuada em Administração e Desenvolvimento 

Organizacional, oferecido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 

Pessoas/PRODEP e a Superintendência de Educação a Distância/SEAD, em 

parceria com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/FFCH, Programa 

de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e 

Feminismo/PPGNEIM e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a 

Mulher/NEIM. 

 
Durante o período necessário para a completa conclusão do Curso, acatarei 

todas as exigências do Programa, caso venha a ser um dos candidatos 

selecionados. 

 
Este compromisso incluirá o comparecimento às atividades presenciais e a 

realização das atividades à distância realizadas no âmbito do curso. Caso seja 

necessário, obrigo-me a comparecer, incluindo aos sábados, quando forem 

realizadas atividades especiais, com a participação de professor(es) 

convidado(s), a exemplo das atividades de integração, aula inaugural e 

durante o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Organizacional(PIO). 

 
Salvador,  de  de ______. 

 
 
 
 

Nome do Candidato (a)/Cargo 

 

 


