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RETIFICAÇÃO 

 

EDITAL INTERNO Nº 01/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO 

 
 

Nos itens 2.2 e 2.3, onde se lê 

2.2. Poderão concorrer candidatos que possuam Graduação em Artes Plásticas ou Licenciatura em Desenho e 

Plástica, com nível mínimo de Mestrado na Área. 

2.3. O candidato deve requerer sua inscrição através do e-mail depaeba@gmail.com com a documentação 

relacionada em 2.5 e enviar comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais).  

Leia-se 

2.2. Poderão concorrer candidatos com nível classe Assistente (que tenham concluído Mestrado) ou superior e que 

possuam Graduação em Artes Plásticas ou Visuais.  

2.3. O candidato deve requerer sua inscrição através do e-mail depaeba@gmail.com com a documentação 

relacionada em 2.5, juntamente com o Portfólio digital com obras de pintura de sua autoria e enviar comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).  

 

 

No item 2.5, onde se lê 

2.5. O requerimento de inscrição deverá ser instruído com: 

Leia-se 

2.5. O requerimento de inscrição deverá ser instruído com o Portfólio digital com obras de pintura de autoria do 
candidato e a seguinte documentação: 

 

 

No item 2.11, onde se lê 

2.11. Será cancelada a inscrição do candidato que tenha apresentado documentação incompleta. 

Leia-se 

2.11. Será cancelada a inscrição do candidato que tenha apresentado documentação incompleta ou submetido os 

documentos necessários para sua inscrição em mais de uma mensagem eletrônica (e-mail). 

 

 

No item 3.1.1., onde se lê 

3.1.1. A prova prática consiste da análise de portfólio fornecido pelo candidato e será uma etapa interna de avaliação.  

Leia-se 
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3.1.1. A prova prática consiste da análise de portfólio fornecido pelo candidato na sua inscrição e será uma etapa 

interna de avaliação.  

 

Nos itens 3.1.c  /  3.2.c  /  4.3  /  4.3.3.  /  6.5  /  ANEXO 1 c  /   onde se lê 

Entrevista 

Leia-se 

Prova oral 
 

 

Salvador 28 de janeiro de 2021. 

 
 

Dilson Rodrigues Midlej 

Chefe em Exercício do Departamento de História da Arte e Pintura 

da Escola de Belas Artes da UFBA 
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