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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2006  
 
 

O COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias e tendo em vista o disposto na Portaria do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 450/MPOG, de 06/11/2002, nº 94/MPOG, de 
27/04/2006, da Portaria do Ministério da Educação nº 975//06, de 04/05/2006 e no convênio 
UFBA/UFRB 028468/06-12, publicado no D.O.U de 03/10/2006, resolve: 

 
Retificar o Edital nº 07/2006 e o Edital nº 08/2006, cujos extratos foram publicados no D.O.U. nº 

203, de 23/10/2006: no item 2.2, onde se lê: O candidato deve requerer sua inscrição bem como pagar 
os custos operacionais e a taxa de inscrição, no período das 09 horas do dia 31 de outubro às 21 horas 
do dia 16 de novembro de 2006, leia-se: O candidato deve requerer sua inscrição bem como pagar os 
custos operacionais e a taxa de inscrição, no período das 09 horas do dia 31 de outubro às 21 horas do 
dia 11 de dezembro de 2006. Na letra e) deste item, onde se lê: Efetuar o pagamento do valor total da 
inscrição (item 2.4), preferencialmente em qualquer agência do Banco do Brasil, até o dia 17 de novembro 
de 2006,  leia-se: Efetuar o pagamento do valor total da inscrição (item 2.4), preferencialmente em 
qualquer agência do Banco do Brasil, até o dia 12 de dezembro de 2006; no item 2.12, onde se lê: O 
candidato cujo documento de identidade indicado no Requerimento de Inscrição tenha sido emitido fora 
do Estado da Bahia deverá remeter pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), envelope 
contendo cópia legível desse documento de identidade, bem como do Requerimento de Inscrição 
devidamente preenchido conforme itens anteriores, até o dia 17/11/06, endereçado para:  

Universidade Federal da Bahia-UFBA 
Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação – SSOA 

Concurso Publico UFBA/2006 
Rua João das Botas, 31 – Canela 
SALVADOR –BA – 40110-160 

 leia-se: O candidato cujo documento de identidade indicado no Requerimento de Inscrição tenha sido 
emitido fora do Estado da Bahia deverá remeter pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), 
envelope contendo cópia legível desse documento de identidade, bem como do Requerimento de 
Inscrição devidamente preenchido conforme itens anteriores, até o dia 12 de dezembro de 2006, 
endereçado para: 

Universidade Federal da Bahia-UFBA 
Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação – SSOA 

Concurso Público UFBA/2006 
Rua João das Botas, 31 – Canela 
SALVADOR –BA – 40110-160 
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