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ANEXO IV 
 

TERMO DE INDICAÇÃO DE LOCAL DE PROVA 
 

PARA PROCESSO SELETIVO DO PPGBBM, EDITAL UESC Nº 189/2019 

 
O(A)s candidato(a)s que desejam realizar a Prova de Conhecimentos e a Prova de Inglês em 
local que não seja a UESC, deverão preencher os dados abaixo e encaminhar como parte dos 
documentos requeridos para a inscrição. 
 
Endereço do local onde deseja realizar a prova: 
Instituição: ___________________________________________________________________ 
Cidade:________________________________________________ Estado:_______________ 
 
Dados do(a) Professor(a)/Pesquisador(a) responsável pela aplicação da prova: 
Nome completo: ______________________________________________________________ 
Instituição:___________________________________________________________________ 
Endereço do currículo Lattes:____________________________________________________ 
Departamento ou setor:_________________________________________________________ 
Tel.:.____________________________ Cel.________________________________________ 
e-mail: ______________________________________________________________________ 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO(A) PROFESSOR(A)/PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL 
PELA APLICAÇÃO DA PROVA 

 
PARA PROCESSO SELETIVO DO PPGBBM, EDITAL UESC Nº 189/2019 

 
Eu,______________________________________________________________________, 
RG:__________________________, me comprometo a aplicar a Prova de Conhecimentos e a 
Prova de Inglês para ________________________________________________, candidato(a) 
ao ingresso no PPGBBM da UESC, por vaga disponibilizada conforme o Edital UESC 
n°189/2019. Estou ciente que as provas serão aplicadas no dia 06 de janeiro de 2020, das 08h 
às 12h (Prova de Conhecimentos) e das 14h às 17h (Prova de Inglês), horário de Salvador, e 
que após a aplicação de cada prova deverei digitalizá-la e enviar documento LEGÍVEL por vias 
eletrônicas em até 30 minutos após o tempo de prova para o e-mail: 
selecaoppgbbm@gmail.com. Também deverei postar as provas originais, via SEDEX (ou serviço 
similar para estrangeiro), até o dia 07 de janeiro de 2019 para o endereço do PPGBBM. Estou 
ciente que o não cumprimento desta atividade poderá implicar na eliminação do(a) candidato(a). 
Declaro ainda que não possuo vínculo familiar ou profissional com o(a) candidato(a) que possa 
gerar conflito de interesse.  
Estou ciente que a aprovação deste termo está condicionada à análise da Comissão de Seleção. 

 
 

_______________________________________________ 
Local e data 

 
 

______________________________________________ 
            Assinatura 
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