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PORTARIA REITORIA UESC Nº 14 
 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso de suas atribuições, 

 
 

RESOLVE 
 

 
Art. 1º - Alterar o Edital UESC nº 199/2017, que abriu 

inscrições para a seleção de candidatos ao curso de mestrado e doutorado do Programa 
de Pós-graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos, na forma que indica: 

 
DAS VAGAS E REQUISITOS DO (A)S CANDIDATO(A)S 
 
No Item 1.1, onde se lê: 

A seleção, cujas inscrições estão abertas pelo presente edital, objetiva o preenchimento 
total de até 08 vagas para o mestrado e até 05 vagas para o doutorado, dentre as listadas 
no quadro disponível no website do PPGBBM (http://ppgbbm.uesc.br). 

Leia-se: 
A seleção, cujas inscrições estão abertas pelo presente edital, objetiva o preenchimento 
total de até 08 vagas para o mestrado e até 05 vagas para o doutorado com bolsas, dentre 
as listadas no quadro disponível no website do PPGBBM (http://ppgbbm.uesc.br). 

 
Inserido o item 1.17: 

Seguindo o que rege o art.96 da resolução CONSU 06/2013 deste total, 1 vaga de 
mestrado e 1 de doutorado serão destinadas a funcionários do quadro efetivo da UESC. 

 
Alterar o Quadro de Demandas de vagas, para incluir uma orientadora, na forma indicada no Anexo 
único desta Portaria.  
 

Docente Demanda Área do Projeto 

MS DS 

Rachel Passos Rezende 
e-mail: wbluiz@uesc.br 

1 2 Biotecnologia de Microrganismos 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições contidas no Edital UESC 
n. 199/2017. 

 
Republicada por ter saído com incorreção. 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 4 de janeiro de 2018. 

 

 
ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 

REITORA 
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