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PORTARIA REITORIA UESC Nº 735 
 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 
 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 158, de 10 de outubro de 
2019, que trata do Processo Seletivo Para Professor Visitante Sob Reda – Departamento de Letras e Artes e 
Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações, na forma que indica: 

Art. 2º - Fica alterada a data de realização da prova escrita na 
forma que indica: 

 

I. Alterar o item 8 do Edital nº 158/2019. 
Onde se lê: 

8. PERÍODO DA ANÁLISE E SELEÇÃO: 
A prova a que se refere esta seleção será realizada no dia 09 de dezembro de 2019, de acordo com os Anexos 
deste Edital. As restantes etapas da seleção (análise de currículo e plano de trabalho) serão realizadas no dia 
04/12/2019, pela banca examinadora. 

 
Leia-se: 

8. PERÍODO DA ANÁLISE E SELEÇÃO: 
A prova a que se refere esta seleção será realizada no dia 11 de dezembro de 2019, das 9h às 11h, de acordo com os Anexos 
deste edital. As restantes etapas da seleção (análise de currículo e plano de trabalho) serão realizadas no dia 04/12/2019, pela 
banca examinadora. 
 

Art. 3º - Fica alterada a data de divulgação do resultado da prova escrita na 
forma que indica: 

I. Alterar o item 10 do Edital nº 158/2019. 
Onde se lê: 
10. LOCAL DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: O resultado parcial será publicado em 11/12/2019 no site da UESC 
(www.uesc.br). O candidato poderá interpor recurso via email (ppgl@uesc.br), no prazo de até dois dias úteis após publicação 
do resultado parcial. O resultado final será publicado no dia 13/12/19 no site da UESC e posteriormente no Diário Oficial do 
Estado da Bahia. 

 
Leia-se: 

10. LOCAL DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: O resultado parcial será publicado em 13/12/2019 no site da UESC 
(www.uesc.br). O candidato poderá interpor recurso via email (ppgl@uesc.br), no prazo de até dois dias úteis após publicação 
do resultado parcial. O resultado final será publicado no dia 18/12/19 no site da UESC e posteriormente no Diário Oficial do 
Estado da Bahia. 

 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 6 de dezembro de 2019. 

 
EVANDRO SENA FREIRE  

REITOR 
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