
 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal da Bahia 

Escola de Nutrição  

 

Endereço:  Av. Araújo Pinho, nº32- Canela - Salvador / Bahia CEP 40.110.150 
Telefone : (071) 3283-7700 Fax: (071) 3283-7705 / E-mail : enufba@ufba.br 

 

 

 
 

Erratas das Normas Complementares para realização d a Prova Teórico-
Prática, Anexo III no Edital de Inclusão nº 2 do Ed ital 01/2015  

 
 
 
Pontos para a Prova Teórico-Prática  
 
 
Onde se lê:  
 
1. Produto cárneo guarnecido com cereais, raízes, tubérculos e/ou frutas e 
hortaliças na Cozinha Brasileira; leia-se  “Preparações com carnes guarnecidas 
com cereais, raízes, tubérculos e/ou frutas e hortaliças na Cozinha Brasileira.” 
  
2. Produto cárneo guarnecido com cereais, raízes, tubérculos e/ou frutas e 
hortaliças na Cozinha Oriental; leia-se “Preparações com carnes guarnecidas 
com cereais, raízes, tubérculos e/ou frutas e hortaliças na Cozinha Oriental.” 
 
3. Produto cárneo guarnecido com cereais, raízes, tubérculos e/ou frutas e 
hortaliças na Cozinha Mediterrânea, leia-se “Preparações com carnes 
guarnecidas com cereais, raízes, tubérculos e/ou frutas e hortaliças na Cozinha 
Mediterrânea.” 
 
 
Pontos para a Prova Didática:  
 
No ponto de nº 7, onde se lê : Produtos cárneos: tipos, técnicas gastronômicas 
e alterações físico-químicas no processamento; leia-se “Preparações com 
carnes: tipos, técnicas gastronômicas e alterações físico-químicas no 
processamento.” 
 
 
 2. Da realização da Prova Teórico-Prática  
 
No item 2.4 onde se lê : “A ordem de realização da prova obedecerá à ordem 
de inscrição no concurso.” Leia-se:  “A ordem de apresentação dos candidatos 
será definida por sorteio conduzido pela Banca Examinadora, de acordo com a 
ordem de inscrição no concurso.” 
 
No item 2.6 onde se lê : “Após o sorteio do ponto, cada candidato disporá de 
até 30 minutos para selecionar os gêneros alimentícios, equipamentos e 



utensílios disponíveis na Unidade, divulgados eletronicamente no sítio da 
Escola de Nutrição, após homologação das inscrições.” Leia-se:  “Após o 
sorteio do ponto, cada candidato disporá de até 30 minutos para selecionar os 
gêneros alimentícios, disponíveis na Unidade. Os equipamentos e utensílios 
serão divulgados na respectiva Unidade Universitária e inseridos no endereço 
eletrônico da UFBA quando da divulgação da homologação das inscrições.”  
 
Documento aprovado na sessão ordinária da Congregação de 04 de maio de 
2015. 
 
Salvador, 08 de maio de 2015. 
Presidente da Congregação 
 


