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PORTARIA REITORIA UESC Nº 177 
 

 
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – 

UESC, no uso de suas atribuições UESC,  
 
RESOLVE 
 
Art. 1º - Retificar o Artigo 1° do Edital UESC nº 15, de 30 

de janeiro de 2018, que abriu inscrições para o Concurso Público para provimento de 
Cargos de Professor Auxiliar e Assistente, Nível “A”, na forma que indica: 

 
1.      DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o 

preenchimento de 36 (trinta e seis) vagas existentes para os cargos constantes do 
Anexo I deste Instrumento, observados os requisitos correspondentes, bem como 
das que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do Concurso, segundo as 
necessidades da Instituição, observada a ordem rigorosa de classificação. 

1.2. Conforme Decreto Estadual n° 15.353, de 08/08/2014 que regulamenta a Lei 
Estadual n° 13.182, de 06/06/2014, para as matérias cujo número de vagas for 
igual ou superior a 3 (três) será reservado 30% (trinta por cento) dessas vagas 
para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do 
Concurso Público; dessa forma, na matéria Língua Portuguesa, do Departamento 
de Letras e Artes (DLA), será reservada 1 (uma) das 4 (quatro) vagas, referente ao 
citado Decreto Estadual.   

1.3. As inscrições são reservadas a candidatos portadores de diploma ou equivalente 
de graduação, mestrado ou doutorado, de acordo com a formação exigida no 
Anexo I deste Edital.  

1.4. O Manual do Candidato (Normas para o Concurso Público), que é parte integrante 
deste Edital e detalhará normas de avaliação e ponderação, sem prejuízo de 
normas complementares, estará disponível a partir do início das inscrições no site 
da UESC – http://www.uesc.br/concurso. 

1.5. Por ocasião de sua inscrição, o candidato poderá acessar no site da UESC –  
http://www.uesc.br/concurso, a relação dos pontos de exame, atinente ao 
concurso pretendido. 

1.6. O regime jurídico será estatutário, regido pela Lei n° 6.677, de 26/09/1994. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 15 de fevereiro de 2018. 
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