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PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

EDITAL N.º 09/2020 
RETIFICAÇÃO N.º 03/2020 

 

A Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal da Bahia, 

no uso de suas atribuições e considerando o Edital 09/2020; resolve: 

 

I - Retificar o item 5, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

5.1. A inscrição dar-se-á, exclusivamente, por meio do preenchimento de formulário online no link 

https://pesquisa.ufba.br/index.php/946268/lang-pt-BR e com envio eletrônico de: declaração e 

documento de identificação com foto da/o estudante. 

5.1.1. A inscrição será realizada no período de 28/08/2020 a 04/09/2020. 

Leia-se: 

5.1. A inscrição dar-se-á, exclusivamente, por meio do preenchimento de formulário online no link 

https://pesquisa.ufba.br/index.php/946268/lang-pt-BR e com envio eletrônico de: declaração e 

documento de identificação com foto da/o estudante. 

5.1.1. A inscrição será realizada no período de 28/08/2020 a 04/09/2020 para a 1ª lista e 

no período de 14 e 15/09/2020 para a 2ª lista. 

5.1.1.1. O período de inscrição para a 2ª lista é destinado exclusivamente às/os estudantes 

que não se inscreveram no período de inscrição para a 1ª lista. 

 

II - Retificar o item 11, passando a constar a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação da chamada 11/08/2020 

Inscrição via formulário online 28/08 a 04/09/2020 

Resultado preliminar da seleção 16/09/2020 

Interposição de recursos do resultado preliminar 17 e 18/09/2020 

Resultados dos recursos do resultado preliminar 22/09/2020 

Resultado final 22/09/2020 

https://pesquisa.ufba.br/index.php/946268/lang-pt-BR
https://pesquisa.ufba.br/index.php/946268/lang-pt-BR
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Prazo final para apresentação dos dados bancários 24/09/2020 

Prazo final para prestação de contas 45 dias a partir do recebimento do auxílio 

Leia-se: 

9.1. O cronograma referente a 1ª lista atenderá as seguintes datas: 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação da chamada 11/08/2020 

Inscrição via formulário online 28/08 a 04/09/2020 

Resultado preliminar da seleção 16/09/2020 

Interposição de recursos do resultado preliminar 17 e 18/09/2020 

Resultados dos recursos do resultado preliminar 22/09/2020 

Resultado final 22/09/2020 

Prazo final para apresentação dos dados bancários 24/09/2020 

Prazo final para prestação de contas 45 dias a partir do recebimento do auxílio 

 

9.2. O cronograma referente a 2ª lista atenderá as seguintes datas: 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação da chamada 11/08/2020 

Inscrição via formulário online 14 e 15/09/2020 

Resultado preliminar da seleção 24/09/2020 

Interposição de recursos do resultado preliminar 24 e 25/09/2020 

Resultados dos recursos do resultado preliminar 29/09/2020 

Resultado final 29/09/2020 
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Prazo final para apresentação dos dados bancários 01/10/2020 

Prazo final para prestação de contas 45 dias a partir do recebimento do auxílio 

 

11 de setembro de 2020 

 

Cássia Virgínia Bastos Maciel  

Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil  


