
  

                                      
      UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16 
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126 

CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil 
E-mail: reitoria@uesc.br 

PORTARIA REITORIA UESC Nº 246 
 

 

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

 

 

RESOLVE 

 

 

Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 21/2018, que abriu 
inscrições para seleção de Professor Visitante/Adjunto sob Regime Especial de Direito 
Administrativo – REDA para o DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (DCS) - 
ÁREA DE CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, na forma que indica: 

 
Onde se lê: DOCUMENTOS: RG, CPF, Currículo Lattes (versão completa em 
PDF), Cópia do diploma de Graduação em Educação Física, Cópia do Diploma de 
Doutorado em Educação Física ou áreas afins, Plano de Trabalho contendo o 
programa de inserção do candidato no ensino na graduação e pós-graduação, na 
área de concentração em Educação Física relacionada à Saúde e ao 
Desempenho Físico (ver modelo em anexo). A não entrega de qualquer item da 
documentação implicará na não homologação da inscrição. 

 

Leia-se: DOCUMENTOS: RG, CPF, Currículo Lattes (versão completa em PDF não 
documentado), Cópia do diploma de Graduação em Educação Física, Cópia do 
Diploma de Doutorado em Educação Física ou áreas afins, Plano de Trabalho 
contendo o programa de inserção do candidato no ensino na graduação e pós-
graduação, na área de concentração em Educação Física relacionada à Saúde e ao 
Desempenho Físico (ver modelo em anexo). A não entrega de qualquer item da 
documentação implicará na não homologação da inscrição. A contar da data de 
publicação do resultado final, o candidato aprovado em primeiro lugar, terá o 
prazo de 3 (três) dias úteis, para encaminhar em formato digital, sem necessidade 
de autenticação, os documentos comprobatórios dos itens pontuados no barema, 
sob pena de desclassificação e convocação do próximo colocado.  

 

Onde se lê: PERÍODO DA ANÁLISE E SELEÇÃO: A prova a que se refere esta 
seleção será realizada no dia 29 de março de 2018, de acordo com o Anexo Único. 
As restantes etapas da seleção (análise do plano de trabalho e currículo) serão 
realizadas nos dias 29 e 30 de março. 
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Leia-se: PERÍODO DA ANÁLISE E SELEÇÃO: A prova a que se refere esta seleção 
será realizada no dia 22 de março de 2018, de acordo com o Anexo Único. As 
restantes etapas da seleção (análise do plano de trabalho e currículo) serão 
realizadas nos dias 23 e 24 de março. 
 
Onde se lê: LOCAL DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: O resultado parcial 
será publicado em 27 de março de 2018 no site da UESC (www.uesc.br). O 
candidato poderá interpor recurso via protocolo da UESC, no prazo de 24h após 
publicação do resultado parcial. O resultado final será publicado no site da UESC e 
no Diário Oficial. 

 

Leia-se: LOCAL DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: A homologação das 
inscrições e o resultado parcial serão publicados no site da UESC (www.uesc.br). O 
candidato poderá interpor recurso via protocolo da UESC, no prazo de um dia 
após a publicação no site. O resultado final será publicado no site da UESC e no 
Diário Oficial. 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital. 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 1º de março de 2018. 

 

 

 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 

REITORA 
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