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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PROFESSOR MILTON SANTOS  

RETIFICAÇÃO EDITAL 02/2018 — SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS 
PET/IHAC 

O Programa de Educação Tutorial do Instituto de Humanidades, Artes e 
Ciências Professor Milton Santos da Universidade Federal da Bahia, resolve 
retificar a redação do Edital 02/2018, como a seguir: 

Na abertura do Edital (pag.1) e no Parágrafo único do Art. 1°(pag. 2), onde 
lia-se: 

“A seleção terá validade de 12 (doze) meses e, considerando a distribuição 
de bolsas entre estudantes dos quatro BI e as vagas ocupadas pelos atuais 
bolsistas, será realizada para preenchimento de 04 vagas para bolsistas 
PET: 02 (duas) vagas para estudantes do BI em Saúde; 02 (duas) vagas 
para estudantes do BI em Ciência e Tecnologia; além disso, serão 
selecionados 06 voluntários não bolsistas: 01 (um) voluntário do BI em 
Artes, 01 (um) voluntário do BI em Humanidades, 02 (dois) voluntários 
do BI em Ciência e Tecnologia e 02 (dois) voluntários do BI em Saúde”. 

Leia-se: 

“A seleção terá validade de 12 (doze) meses e, considerando a distribuição 
de bolsas entre estudantes dos quatro BI e as vagas ocupadas pelos atuais 
bolsistas, será realizada para preenchimento de 04 vagas para bolsistas 
PET: 02 (duas) vagas para estudantes do BI em Saúde; 02 (duas) vagas 
para estudantes do BI em Ciência e Tecnologia; além disso, poderão ser 
selecionados até 06 voluntários não bolsistas: 01 (um) voluntário do BI 
em Artes, 01 (um) voluntário do BI em Humanidades, 02 (dois) 
voluntários do BI em Ciência e Tecnologia e 02 (dois) voluntários do BI 
em Saúde”. 

.



No Art. 8°da sessão IV – DO PROCESSO DE SELEÇÃO (pag 5) , onde lia-se:  

“Entrevistas: 27/11/2018 das 14:00 às 18:00 hs” 

Leia-se: 

“Entrevistas: 27/11/2018 das 14:00 às 19:30 hs” 

No Art. 10°da sessão IV – DO PROCESSO DE SELEÇÃO, inciso §2o. (pag 5), 
onde lia-se: 

“A prova escrita tem caráter eliminatório e apenas as três (03) melhores 
provas de estudantes de cada BI serão selecionados para a fase de seleção 
seguinte, totalizando doze (12) candidatos aptos para as entrevistas”. 

Leia-se: 

“A prova escrita tem caráter eliminatório e apenas as melhores provas de 
estudantes de cada BI serão selecionados para a fase de seleção seguinte, 
considerando a disponibilidade de vagas para bolsistas e voluntários para 
cada BI, totalizando dezesseis (16) candidatos aptos para as entrevistas”. 

Salvador, 13 de novembro de 2018 

Ana Lúcia Lage Pereira  
Tutora Grupo PET-IHAC/UFBA


