
 

 
SERVIÇO PÚBLICO  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

EDITAL N.º 02/2023.1 

 

RETIFICAÇÃO N.º 01/2023 

A Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal da 
Bahia, no uso de suas atribuições e considerando o Edital 02/2023.1 - Inscrição para Seleção 
de Novas Vagas e Renovação dos Benefícios: Serviço Creche e Auxílio Creche – 2023.1; 
resolve:  

 

Onde se lê no item : 

 

10.2.4.1 As entrevistas com os setores serão realizadas de modo presencial pela Psicóloga, 

setores de Enfermagem e da Nutrição e serão agendadas previamente com a família  

Parágrafo Único. O não comparecimento da/o estudante às entrevistas com a equipe 

multiprofissional, quando convocada/o, implicará na eliminação da/o candidata/o do processo 

seletivo, salvo àquelas/es que apresentarem justificativa formal até 19 horas no dia da 

entrevista previamente agendada, através do e-mail cpae-proae@ufba.br. É de inteira 

responsabilidade da/o candidata/o o acompanhamento de todas as publicações relativas a este 

Edital, inclusive o agendamento das entrevistas, conforme data estabelecida em cronograma.  

Passando a constar a seguinte redação : 

10.2.4.1 As entrevistas com os setores serão realizadas de modo  presencial pela Psicóloga, 

setores de Enfermagem e da Nutrição e serão agendadas previamente com a família  

Parágrafo Único. O não comparecimento da/o estudante às entrevistas com a equipe 



 

multiprofissional, quando convocada/o, implicará na eliminação da/o candidata/o do processo 

seletivo, salvo àquelas/es que apresentarem justificativa formal até 19 horas no dia da 

entrevista previamente agendada, através do e-mail selecoescreche@ufba.br é de inteira 

responsabilidade da/o candidata/o o acompanhamento de todas as publicações relativas a este 

Edital, inclusive o agendamento das entrevistas, conforme data estabelecida em cronograma.  

Onde se lê nos itens : 

11.2.2 Será disponibilizado um link com um Formulário on line para obter informações 

preliminares sobre aspectos relacionados à criança na data da publicação do resultado 

preliminar, antes das entrevistas com os profissionais da Creche. O questionário deverá ser 

respondido até a data informada na publicação do resultado final; 

Passando a constar a seguinte redação : 

11.2.2 Será disponibilizado um link com um Formulário on line para obter informações 

preliminares sobre aspectos relacionados à criança na data da publicação do resultado 

preliminar, antes das entrevistas com os profissionais da Creche. O questionário deverá ser 

respondido no período de 07/03 a 10/03. 

Onde se lê no item : 

12.1 A/Ao participante do processo seletivo cabe o direito de impetrar recurso junto à Creche 

UFBA, conforme data estabelecida nos cronogramas neste Edital , referente ao resultado do 

Serviço Creche e ao resultado do Auxílio Creche. Para tanto, a/o candidata/o deverá 

preencher o formulário próprio para recurso, disponibilizado no site www.proae.ufba.br , 

na aba Creche. 

Passando a constar a seguinte redação : 

 12.1 A/Ao participante do processo seletivo cabe o direito de impetrar recurso junto à Creche 

UFBA, conforme data estabelecida nos cronogramas neste Edital , referente ao resultado do 

mailto:selecoescreche@ufba.br
http://www.proae.ufba.br/
http://www.proae.ufba.br/


 

Serviço Creche e ao resultado do Auxílio Creche. Para tanto, a/o candidata/o  deverá enviar  

via e-mail: selecoescreche@ufba.br 

I - Retificar item 16- cronograma da seleção do Auxílio Creche e Serviço creche, passando a 

constar a seguinte redação: Cronograma do Serviço Creche e Auxílio Creche - Novas 

Vagas 

 

 

SELEÇÃO PARA NOVAS VAGAS DE AUXÍLIO E SERVIÇO 

CRECHE 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Resultado da interposição de 

recursos à 

homologação 

01/03/2022 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/em-andamento 

Análise documental 28/02 a 

07/03/2023 

Creche UFBA 

 
Resultado preliminar 

07/03 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

 
Recurso ao resultado preliminar 

 08/03/03/2023 

           

selecoescreche@ufba.br 

Resultado da interposição de 

recurso ao  resultado preliminar  

10/03/2023 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

Entrevistas com os Setores de 

Enfermagem, 

Nutrição, Psicossocial 

13/03 a 

20/03/2023  

 

Creche UFBA 

Resultado do 

comparecimento 

das   entrevistas 

20/03/03/2023 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

 
Reunião de Posse - Serviço Creche 

22/03/2023 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

 
Divulgação da Posse de Vaga do 

Serviço Creche 

22/03/2023 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

 
Interposição de Recurso da Posse de 

Vaga do Serviço Creche 

23/03/2023 

selecoescreche@ufba.br 

Divulgação da Lista  Definitiva da 

Posse da Vaga do Serviço 

Creche e Auxílio Creche 

24/03/03/2023 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

Início da adaptação 27/03/2023 Creche UFBA 

 Posse da Vaga e Preenchimento do 

Termo de Posse e submissão dos dados 

bancários do  Auxílio Creche 

13/03 a 

17/03/2023 

https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

O Cronograma é passível de mudanças, podendo ser alterado a depender do quantitativo de inscritos. 
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Cronograma de Renovação do Serviço Creche e Auxílio Creche UFBA 

 

 
RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO E SERVIÇO CRECHE 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Resultado da interposição de 

recursos à 

homologação 

01/03/2023 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/em-andamento 

Análise documental 01/03/2023 a 

02/03/2023  

 Sede da Creche  

 
Resultado preliminar 

02/03/2023 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

 
Recurso ao resultado preliminar 

03/03/2023 

             

selecoescreche@ufba.br 

Resultado da interposição de 

recurso ao resultado preliminar  

 03/03/202 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

 
Resultado Final 

 03/03/202 https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche 

https://proae.ufba.br/pt-br/com-resultado 

Início das atividades - Serviço Creche 06/03/2023 Creche UFBA 

 

 

Salvador, 28 de fevereiro de 2023 

 

 

Cássia Virgínia Bastos Maciel  

Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 
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