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Regras para publicagao de documentos no site de concursos da UFBA

Todos os documentos enviados para publicagao no site de concursos, a exemplo de: homologagao de
inscritos, divulgagao da Comissao Julgadora, resultados das provas, deverao atender as seguintes regras:
1 - Os referjdos documentos devern ser encaminhados para o e-mail:
nehp-I listas. ufba. br
2 - Os arquivos devem estar no formato pdf.
3 - A publicagao sera feita no mesmo dia, se encaminhada ate as 17h nos dias uteis. Apos este horario, sera
publicada no proximo dia util.
4- Os documentos devem estar identificados com timbre da Unidade e conter refer@ncias a Departamento,
Area de Conhecimento, numero do Edital, identificagao da diregao, data, etc.
5 - 0 nome do arquivo deve estar identificado conforme o tipo (homologagao de inscrigao, resultado, banca,
cronograma, barema), contendo o nome da unidade, departamento e n° do edital, seguindo um padrao,
conforme os exemplos a seguir:

HOMOLOGA(;AO DE INSCRICAO
homolog_inscr_<sig/aunidade>_dep_<xxx>_edit<nnnn>. pdf
Ex: homolog_inscr_fis_dep_fisicageral_edit06lO.pdf
CRONOGRAMA
cro nog_<siglaunidade>_d ep_<xxx>_ed it<nnnn>. pdf
Ex: cronog_fis_dep_fisicageral_edit0610.pdf
BAREMA
barema_<siglaunidade>_dep_<xxx>_ed it<nnnn>. pdf
Ex: barema_fis_dep_fisicageral_edit0610.pdf
BANCA
banca_<siglaunidade>_dep_<xxx>_ed it<nnnn>. pdf
Ex: banca_fis_dep_fisicageral_edit0610.pdf
HOMOLOGAC, AO DE RESULTADO
homolog_resu It_<siglaunidade>_dep_<xxx>_ed it<nnnn>. pdf
Ex: homolog_result_fis_dep_fisicageral_edit0610.pdf
RETIFICACAO DE HOMOLOGAcAO
retific_homolog_result_<siglaunidade>_dep_<xxx>_ed it<nnnn>. pdf
Ex: retific_homolog_result_fis_dep_fisicageral_edit0610.pdf

Para as Unidades que nao possuem Departamento, a nomenclatura devera ser:
Exemplos para area de conhecimento "Ciencia da Tecnologia"
BANCA
banca_<siglaunidade>_<nomemateria_ou areaconhecimento>_edit<nnnn>.pdf
Ex: banca_ihac_cienc-tecnol_edit0610.pdf
CRONOGRAMA
cronog_<siglaunidade>_<nomemateria ou areaconhecimento>_edit<nnnn>.pdf
Ex: cronog_ihac_cienc-tecnol_edit06lO.pdf
HOMOLOGA(;AO DE INSCRIcAO
homolog_inscr_<siglaunidade>_<nomemateria ou areaconhecimento>_edit<nnnn>.pdf
Ex: homolog_inscr_ihac_cienc-tecnol_edit0610.pdf
HOMOLOGACAO DE RESULTADO
homolog_result_<siglaunidade>_<nomemateria ou areaconhecimento>_edit<nnnn>.pdf
Ex: homolog_result_ihac_cienc-tecnol_edit0610.pdf
BAREMA
bare ma_<siglaunidade>_<nomemateria_ou areaconhecimento>_edit<nnnn>.pdf
Ex: barema_ihac_cienc-tecnol_edit06l0.pdf
RETIFICA(;AO DE HOMOLOGACAO
retific_homolog_result_<siglaunidade>_<nomemateria_ou areaconhecimento>_edit<nnnn>.pdf
Ex: retific_homolog_result_ihac_cienc-tecnol_edit0610.pdf
OBS: As abreviacoes dos nomes das materias e areas de conhecimento deverao constar de maneira clara
para melhor identificacao.
Exemplo: banca_ims_enz-microb-ind-contqual_edit0610.pdf
6 - A mensagem de e-mail deve identificar o(s) arquivo(s) encaminhado(s) contendo: numero do edital, nomes
da unidade e departamento, tipo de publicacao (homologacao, cronograma, barema, etc).

Lembramos que as informag6ejublicadas sao de responsabilidade das respectivas Unidades de
Ensino.
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