UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE BIOLOGIA
DEPARTAMENTO I - BIOLOGIA GERAL
CONCURSO PÚ BLI CO P AR A O M AGISTÉRIO SUPERI OR
EDIT AL N ° 06/20 10 - PROFESSOR ADJ UN TO
MATÉRIA: B iologia Celular e Molecular

PERÍODO: 02/05/2011 a 09/05/2011
CR ON OGR AM A
Dia 02/05/201 1
08h - Ses são Púb lic a da Congregação de Abertura do C oncurso
09h - Sorte io do pon to da prova escrit a
09h às 14h - Rea liz ação da prov a escr ita, inc lu in do 01 hora de cons ult a biblio gr áf ica
(opcional)
Observ ações:
•

Os cronogram as das provas didáticas e da defesa d e m em oria l serã o def in idos
após a d ivulg ação

do resultado da prova escr ita em

sessão

pública da

Congr egaç ão, em função do núm ero de candidatos apro vados p ara a f ase
segu inte.
•

Os can di datos de ver ão com parecer às 07h50m in do dia 02/0 5/2011 a o Instituto
de

Bio logia

da

U FBA/ Núcleo

Aca dêm ico,

loca lizad o

na

Rua

Barão

de

Gerem oabo, s/n - Cam pus Univers itár io de Ond ina, Sa lvador, tel. 3283-6537,
para início das at iv idades d o conc urso.
•

O cand idato que nã o com parecer à Ses são Pública de Abertura do Conc urso ou
a qualquer um a das provas prev istas no edit al, no hor ário estabelecido pela
Congr egaç ão do Inst ituto de Biologia e pela Com issão Julgad ora será elim inado
do conc urso, não podendo, portanto, p articipar da(s) etapa(s ) subseqüente(s).

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE BIOLOGIA
DEPARTAMENTO I - BIOLOGIA GERAL
CONCURSO PÚ BLI CO P AR A O M AGISTÉRIO SUPERI OR
EDIT AL N ° 06/20 10 - PROFESSOR ADJ UN TO
MATÉRIA: Emb r iologia Evolutiva e Molecular

PERÍODO: 05 e 06/04/2011
CR ON OGR AM A
Dia 05/04/201 1
08h - Ses são Púb lic a da Congregação de Abertura do C oncurso
09h - Sorte io do pon to da prova escrit a
09h às 14h - Real ização da pr ova escrita , inclu indo 01 hor a de consu lta b ib liogr áf ica.
Observ ações:
•

Os cronogram as das provas didáticas e da defesa d e m em oria l serã o def in idos
após a d ivulg ação

do resultado da prova escr ita em

sessão

pública da

Congr egaç ão, em função do núm ero de candidatos apro vados p ara a f ase
segu inte.
•

Os can di datos de ver ão com parecer às 07h50m in do dia 05/0 4/2011 a o Instituto
de

Bio logia

da

U FBA/ Núcleo

Aca dêm ico,

loca lizad o

na

Rua

Barão

de

Gerem oabo, s/n - Cam pus Univers itár io de Ond ina, Sa lvador, tel. 3283-6537,
para início das at iv idades d o conc urso.
•

O cand idato que nã o com parecer à Ses são Pública de Abertura do Conc urso ou
a qualquer um a das provas prev istas no edit al, no hor ário estabelecido pela
Congr egaç ão do Inst ituto de Biologia e pela Com issão Julgad ora será elim inado
do conc urso, não podendo, portanto, p articipar da(s) etapa(s ) subseqüente(s).

