
                                                                                                                                

   

 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

            UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

1ª RETIFICAÇÂO   

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ACESSO AOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA PARA   VAGAS REMANESCENTES. 

ONDE SE LÊ: 

1.1. Os cursos de graduação a distância, visam propiciar qualificação profissional para 

professores e profissionais que atuam nas áreas dos cursos , mas não possuem formação. 

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovante de atuação na área do 

curso. A sua não observância implicará na anulação da seleção do candidato. 

LEIA-SE: 

1.1. Os cursos de graduação a distância, visam propiciar qualificação profissional para 

professores e profissionais que atuam nas áreas dos cursos , mas não possuem formação. 

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovante de atuação na área do 

curso, exceto para o curso de Licenciatura em Música. A sua não observância implicará 

na anulação da seleção do candidato. 

ONDE SE LÊ: 

2.1. O candidato deverá enviar para o e-mail do curso selecionado (Anexo I), com  o 

assunto “INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGAS REMANESCENTES”, 

os seguintes documentos escaneados: 

a) Documento de identificação, com foto, com validade em todo o território nacional (no caso 

de candidato estrangeiro, cédula de identidade expedida pela Polícia Federal ou passaporte 

com visto temporário de estudante dentro da validade); 

b) Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado; 

c) Cópia do comprovante de pagamento do boleto de inscrição; 

d) Comprovante de atuação na área do curso (ANEXO III - lista de comprovantes de atuação 



                                                                                                                                

 
aceitos por curso); 

e) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 

f) Cópia do Diploma de Graduação (se for o caso). 

LEIA-SE: 

2.2. O candidato deverá enviar para o e-mail do curso selecionado (Anexo I), com  o 

assunto “INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGAS 

REMANESCENTES”, os seguintes documentos escaneados: 

a) Documento de identificação, com foto, com validade em todo o território nacional (no caso 

de candidato estrangeiro, cédula de identidade expedida pela Polícia Federal ou passaporte 

com visto temporário de estudante dentro da validade); 

b) Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado; 

c) Cópia do comprovante de pagamento do boleto de inscrição; 

d) Comprovante de atuação na área do curso, exceto o curso de Licenciatura em Música 

(ANEXO III - lista de comprovantes de atuação aceitos por curso); 

e) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 

f) Cópia do Diploma de Graduação (se for o caso). 

Os candidatos do curso de Licenciatura em Música deverão enviar também: 

Link de um vídeo não listado, no Youtube, conforme orientações descritas no anexo V 

 

 

Márcia Tereza Rebouças Rangel 
Superintendente de Educação a Distância 

 


