
 

IMS/UFBA, Rua 
Vitória da Conquista 

e

RETIFICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO DETERMINADO
 
O Coordenador Acadêmico do Instituto Multidisciplinar em Saúde, 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
 
Onde se lê: 
 
3 – Do Processo Seletivo 
a) Sorteio da ordem da entrevista e prova didática e sorteio do ponto da prova didática 

(07/03/2018); 
 

Leia-se: 
 
a)   Sorteio da ordem da entrevista e prova didática e sorteio do ponto da prova didática 

horas (11/06/2018); 
 
Onde se lê: 
 
6. Da Homologação do Resultado das Provas e dos Recursos
6.1. O Resultado do Processo Seletivo estará disponível no dia útil
dia 12/03/2018, no site do IMS (www.ims.ufba.br
aprovados, por telefone e/ou e-mail, indicando d
documentação necessária para montagem de processo de solicitação de contratação.
 
Leia-se: 
 
6.1. O Resultado do Processo Seletivo estará disponível no dia útil
dia 14/06/2018, no site do IMS (www.ims.ufba.br
aprovados, por telefone e/ou e-mail, indicando d
documentação necessária para montagem de processo de solicitação de contratação.
 
 

Vitória da Conquista, 

Campus Anísio Teixeira, Universidade Federal da Bahia.
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RETIFICAÇÃO Nº 01 do EDITAL INTERNO Nº 02/2018 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO DETERMINADO

Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira (IMS/CAT) da Universidade Federal 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz retificar o Edital Interno Nº 02/2018, a saber: 

Sorteio da ordem da entrevista e prova didática e sorteio do ponto da prova didática – Local: 

Sorteio da ordem da entrevista e prova didática e sorteio do ponto da prova didática – Local: 

. Da Homologação do Resultado das Provas e dos Recursos 
O Resultado do Processo Seletivo estará disponível no dia útil seguinte ao último dia de seleção (indicado no 3.3)

www.ims.ufba.br). A Coordenação Acadêmica entrará em contato com os candidatos 
mail, indicando dia e horário para os mesmos comparecerem ao Instituto, para entregar a 

documentação necessária para montagem de processo de solicitação de contratação. 

O Resultado do Processo Seletivo estará disponível no dia útil seguinte ao último dia de seleção (indicado no 3.3)
www.ims.ufba.br). A Coordenação Acadêmica entrará em contato com os candidatos 

mail, indicando dia e horário para os mesmos comparecerem ao Instituto, para entregar a 
documentação necessária para montagem de processo de solicitação de contratação. 

 
Vitória da Conquista, 28 de maio de 2018. 

 
Márcio Vasconcelos Oliveira 

Coordenador Acadêmico 
Instituto Multidisciplinar em Saúde 

Campus Anísio Teixeira, Universidade Federal da Bahia. 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO DETERMINADO 

Campus Anísio Teixeira (IMS/CAT) da Universidade Federal 

Local: IMS/CAT – horário 9:00horas 

Local: IMS/CAT – horário 9:00 

seguinte ao último dia de seleção (indicado no 3.3) ou até 
). A Coordenação Acadêmica entrará em contato com os candidatos 

ia e horário para os mesmos comparecerem ao Instituto, para entregar a 

seguinte ao último dia de seleção (indicado no 3.3) ou até 
). A Coordenação Acadêmica entrará em contato com os candidatos 

ia e horário para os mesmos comparecerem ao Instituto, para entregar a 


