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          EDITAL INTERNO nº 016/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO  

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

A Superintendência de Educação Aberta e a Distância da  Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia (UFRB) vem alterar o Edital 016/2020 que trata do Processo Seletivo Simplicado para 

Vaga de Estágio Não Obrigatório firmado entre a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), apresentando nova redação 

nos seguintes itens: 

Onde se lê: 

 
 
 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 
 

 
EVENTO 

 
DATA 

 
OBSERVAÇÕES 

Divulgação do edital 06/01/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Período de inscrições 11 a 17/01/2021 Exclusivamente através de link disponibilizado 
em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Homologação 
das inscrições 

22/01/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Recurso mediante 
Homologação das Inscrições 

23/01/2021 Exclusivamente através de link disponibilizado 
em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Homolgação Final das 
inscrições  

26/01/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Resultado preliminar da 1ª 
etapa 

26/01/2021 Ver em http://www.isc.ufba.br e 
nohttps://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

Recurso referente à 1ª etapa 27/01/2021 Exclusivamente através de link disponibilizado 
em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.net-escola.ufba.br/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
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Resultado final da 1ª etapa e 
divulgação dos horários de 
entrevista e link de acesso 

29/01/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Entrevista on-line 03/02/2021 
 

Exclusivamente para os candidatos 
classificadosatravés de link informado em 

http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Resultado preliminar da 2ª 
etapa 

05/02/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Recurso referente à 2ª etapa 06/02/2021 Exclusivamente através de link disponibilizado 
em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Resultado final da seleção  
09/02/2021 

Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

 
Envio de documentos  

 
10/02/2021 

Ver em
 http://www.ufrb.edu.br/sead/e/ou 

https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 
 

Leia-se: 
 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 
 

 
EVENTO 

 
DATA 

 
OBSERVAÇÕES 

Divulgação do edital 06/01/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Período de inscrições 11 a 17/01/2021 Exclusivamente através de link disponibilizado 
em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Homologação 
das inscrições 

27/01/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Recurso mediante 
Homologação das Inscrições 

28/01/2021 Exclusivamente através de link disponibilizado 
em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Homolgação Final das 
inscrições  

03/02/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Resultado preliminar da 1ª 
etapa 

03/02/2021 Ver em http://www.isc.ufba.br e 
nohttps://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.ufrb.edu.br/sead/
http://www.ufrb.edu.br/sead/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.net-escola.ufba.br/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
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Recurso referente à 1ª etapa 04/02/2021 Exclusivamente através de link disponibilizado 
em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Resultado final da 1ª etapa e 
divulgação dos horários de 
entrevista e link de acesso 

08/02/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Entrevista on-line 10/02/2021 
 

Exclusivamente para os candidatos 
classificadosatravés de link informado em 

http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Resultado preliminar da 2ª 
etapa 

22/02/2021 Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

Recurso referente à 2ª etapa 23/02/2021 Exclusivamente através de link disponibilizado 
em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 

Resultado final da seleção  
24/02/2021 

Ver em http://www.ufrb.edu.br/sead/ 
e/ou https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

 
Envio de documentos  

 
26/02/2021 

Ver em
 http://www.ufrb.edu.br/sead/e/ou 

https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

 

 
Cruz das Almas, 22 de janeiro de 2021 

 

 

 

Adilson Gomes dos Santos 

Superintende de Educação Aberta e a Distância 
Coordenador do Projeto UFRB/FAPEX nº 180062 
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