
 
 

 
PORTARIA Nº 0113, de 13 de janeiro de 2009. 

 
 
 
 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA 
BAHIA – UESB, no uso de suas atribuições legais e na forma estabelecida na Lei 
Estadual Nº 7.176, de 10/9/97,  
 

RESOLVE: 
 

Artigo 1º - PRORROGAR até o dia 18 de janeiro de 2009 o prazo de 
inscrições para o Processo Seletivo para contratação de pessoal, por tempo 
determinado, sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, previsto no 
item II.1 do Edital nº 092, de 22 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) de 30/12/2008. 

 
Artigo 2º - Em razão da prorrogação das inscrições, ficam alterados o 

cronograma/datas das diversas etapas, previstas nos itens IV.1.6, IV.2.9 e IV.2.10, 
que passam a vigorar com as seguintes redações: 

 
“IV.1.6 As provas objetivas serão realizadas no dia 08 de fevereiro de 
2009, com início às 08:00 horas, em locais a serem divulgados ...”. 
 
“IV.2.9 Os candidatos convocados para Prova de Títulos, não eliminados 
na Prova Objetiva em uma proporção de 6 (seis) candidatos por vaga, 
deverão entregar, das 9 às 11h e das 14 às 18h (exceto sábado, 
domingo e feriado), os títulos na Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia ... no período de 26 a 27 de fevereiro de 2009, em envelope 
devidamente identificado e lacrado, ...” 
 
“IV.2.10 Não serão recebidos Títulos após o dia 27 de fevereiro de 
2009, nem em forma diferente do estabelecido neste Edital”.  

 



Artigo 3º - ALTERAR  o Quadro 2 do ANEXO I do Edital, no tocante 
aos requisitos para do cargo correspondente aos códigos 121, 221 e 321, nos seguintes 
termos: onde se lê: Pedagogo, Licenciado ou Bacharel, leia-se: “Licenciado ou 
Bacharel em qualquer área”; e onde se lê: Graduação Plena com habilitação em 
Educação Especial; leia-se: “Graduação Plena com experiência comprovada em 
Educação Especial e/ou cursos realizados na área”. 
 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
permanecendo inalteradas as demais disposições do Edital nº 092/2008. 

 
 
 

 
ABEL REBOUÇAS SÃO JOSÉ 

REITOR 
 

 


