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EDITAL N.º 13/2022  

RETIFICAÇÃO N.º 01/2022 

 

 

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

no uso de suas atribuições e considerando o Edital nº 13/2022 - Processo Seletivo Simplificado 

para contratação de discentes do curso de graduação em Pedagogia e Nutrição da UFBA, para 

estágio de natureza não obrigatória, resolve: 

 

 

I – Retificar o Anexo I - Cronograma passando a constar as seguintes datas: 

 

Cronograma 

 

Abertura da seleção  14/07/2022 

Período de inscrições dos candidatos  14/07 a 25/07/2022 

 Resultado da lista de inscritos  29/07/2022 

Interposição de recurso 30/07 a 01/08/2022 

Resultado da homologação das inscrições e 

divulgação de data e horário das entrevistas, 

na recepção da Creche e no site PROAE (na 

aba “ Creche”) 

02/08/2022 

Seleção dos candidatos pela equipe da 

Creche UFBA (Entrevista e análise de 

currículo) do curso de Pedagogia 

03/08 a 08/08/2022 

Seleção dos candidatos pela equipe da 

Creche UFBA (Entrevista e análise de 

currículo) do curso de Nutrição 

03/08 a 05/08 

Publicação do resultado preliminar dos 

estudantes selecionados na recepção da 

Creche e no site PROAE  

09/08/2022 

Prazo para recurso do curso de Nutrição 08/08/2022 

Prazo para recurso do curso de Pedagogia 10/08/2022 
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Análise dos recursos do curso de Nutrição 09/08/2022 

Análise dos recursos do curso de Pedagogia 11/08/2022 

Resultado dos Recursos na recepção da 

Creche e no site PROAE do curso de 

Nutrição 

10/08/2022 

Resultado dos Recursos na recepção da 

Creche e no site PROAE do curso de 

Pedagogia 

12/08/2022 

*Publicação do resultado final do/da 

estudante selecionado (a) para o Estágio de 

Nutrição na recepção da Creche e no site 

PROAE 

11/08/2022 

*Publicação do resultado final do/da 

estudante selecionado (a) para o Estágio de 

Pedagogia na recepção da Creche e no site 

PROAE  

12/08/2022  

Envio de documentação para 

heteroidentificação 

12 a 15/08/2022 

Procedimento de heteroidentificação 22/08/2022 

Resultado do procedimento de 

heteroidentificação 

22/08/2022 

Recebimento de recursos da 

heteroidentificação 

23 e 24/08/2022 

Resultado dos recursos da 

heteroidentificação  

09/09/2022 

Publicação do resultado final dos/das 

estudantes selecionados (as) para o Estágio 

de Pedagogia na recepção da Creche e no 

site PROAE 

12/09/2022  

*Resultado de acordo com o número de vagas para o estágio de nutrição - item 2.2 Quadro I do Edital 13/2022.  
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II – Retificar em DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: Onde se lê no item 3.8 – A entrevista, 

como fase de seleção, será realizada pela Comissão de Seleção e com critérios por esta 

estabelecidos, gravada (em áudio e/ou vídeo), individualmente, com prévio agendamento pelo e-

mail informado pelo (a) candidato (a). 

 

Leia-se: 

 

A entrevista, como fase de seleção, será realizada pela Comissão de Seleção e com critérios por 

esta estabelecidos, gravada (em áudio e/ou vídeo), individualmente, divulgado na recepção da 

Creche e no site da PROAE (na aba creche), conforme cronograma da Retificação nº 01/2022, 

publicado na presente data. 

 

 

 

 

 

Salvador, 29 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

Cássia Virgínia Bastos Maciel  

Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 


