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GABINETE DO REITOR 

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04 
CONCURSO DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias e 

tendo em vista o disposto na Portaria nº 381/MP, de 16/12/2005, da Portaria nº 4.494/MEC, de 23/12/2005 e da 
Portaria 384/MEC, de 1/02/2006,  

Resolve: 
Retificar o Edital nº 05/2006 cujo extrato foi publicado no D.O.U. nº 39, de 23/02/2006. 

Onde se lê: 
 
2.4 O Requerimento de Inscrição deverá estar instruído com: 
I – Cópia autenticada em Cartório, dos seguintes documentos: 
a) diploma de graduação; 
b) título de Mestre para a classe de Professor Assistente; 
c) título de Doutor para a classe de Professor Adjunto; 
d) documento oficial de Identidade, para brasileiros; 
e) prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 
f) título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros; 
g) documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros; 
II - Curriculum Vitae atualizado em seis vias, com os documentos comprobatórios, sendo uma via 
autenticada em Cartório; 
III - Memorial de Títulos atualizado, em seis vias.  

 
Leia-se: 
 

2.4 O Requerimento de Inscrição deverá estar instruído com: 
I – Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
a) diploma de graduação; 
b) título de Mestre para a classe de Professor Assistente; 
c) título de Doutor para a classe de Professor Adjunto; 
d) documento oficial de Identidade, para brasileiros; 
e) prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 
f) título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros; 
g) documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros; 
II - Curriculum Vitae atualizado, com os documentos comprobatórios, em seis vias; 
III - Memorial de Títulos atualizado, em seis vias.  

 
 

Salvador, 10 de março de 2006 
 
 

NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO 
Reitor 


