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CONCURSO PÚBLICO PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR 

EDITAL N° 06/2010 - PROFESSOR ADJUNTO 

MATÉRIA: Biologia Celular e Molecular 

PERÍODO: 02/05/2011 a 09/05/2011 

 

CRONOGRAMA  

Dia 02/05/2011 

08h - Sessão Pública da Congregação de Abertura do Concurso 

09h - Sorte io  do ponto da prova escri ta 

09h às 14h - Realização da prova escr ita, inc lu indo 01 hora de consulta bibl iográf ica 

(opcional) 

 

Observações: 

•  Os cronogramas das provas didát icas e da defesa de memoria l serão def in idos 

após a d ivulgação do resultado da prova escr ita em sessão públ ica da 

Congregação, em função do número de candidatos aprovados para a fase 

seguinte. 

•  Os candidatos deverão comparecer às 07h50min do dia 02/05/2011 ao Inst ituto 

de Bio logia da UFBA/Núcleo Acadêmico, localizado na Rua Barão de 

Geremoabo, s/n -  Campus Univers itár io de Ondina, Salvador, tel.  3283-6537,  

para início das at iv idades do concurso. 

•  O candidato que não comparecer à Sessão Pública de Abertura do Concurso ou 

a qualquer uma das provas previstas no edital,  no horário estabelecido pela 

Congregação do Inst i tuto de Biologia e pela Comissão Julgadora será el iminado 

do concurso, não podendo, portanto, part icipar da(s) etapa(s) subseqüente(s).  
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CONCURSO PÚBLICO PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR 

EDITAL N° 06/2010 - PROFESSOR ADJUNTO 

MATÉRIA: Embriologia Evolutiva e Molecular 

PERÍODO: 05 e 06/04/2011 

 

CRONOGRAMA  

Dia 05/04/2011 

08h - Sessão Pública da Congregação de Abertura do Concurso 

09h - Sorte io  do ponto da prova escri ta 

09h às 14h - Real ização da prova escr ita, inclu indo 01 hora de consulta b ib l iográf ica. 

Observações: 

•  Os cronogramas das provas didát icas e da defesa de memoria l serão def in idos 

após a d ivulgação do resultado da prova escr ita em sessão públ ica da 

Congregação, em função do número de candidatos aprovados para a fase 

seguinte. 

•  Os candidatos deverão comparecer às 07h50min do dia 05/04/2011 ao Inst ituto 

de Bio logia da UFBA/Núcleo Acadêmico, localizado na Rua Barão de 

Geremoabo, s/n -  Campus Univers itár io de Ondina, Salvador, tel.  3283-6537,  

para início das at iv idades do concurso. 

•  O candidato que não comparecer à Sessão Pública de Abertura do Concurso ou 

a qualquer uma das provas previstas no edital,  no horário estabelecido pela 

Congregação do Inst i tuto de Biologia e pela Comissão Julgadora será el iminado 

do concurso, não podendo, portanto, part icipar da(s) etapa(s) subseqüente(s).  

 

 


