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REITORIA

SEGUNDA ERRATA DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, resolve retificar o
Edital de abertura de inscrições para concurso público de provas e títulos para provimento de cargos
técnicos específicos, publicado no Diário Oficial do Estado de 14 de abril de 2018.
01 - ONDE SE LÊ:
11.20. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e,
em especial, dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, será conferida a identificação dos
candidatos mediante a apresentação de documento de identidade e a cópia manuscrita de frase que
consta das instruções da capa do Caderno de Questões, para posterior exame grafotécnico.
11.20.1. Na impossibilidade, devidamente justificada, de transcrição da cópia manuscrita da
frase, o candidato deverá apor sua assinatura, em campo específico, por 03 (três) vezes.
11.20.2. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que recusar-se a transcrever a
frase contida nas instruções da capa do Caderno de Questões.
LEIA-SE:
11.20. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e,
em especial, dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, será conferida a identificação dos
candidatos mediante a apresentação de documento de identidade e a coleta de impressão digital.
11.20.1. Na impossibilidade, devidamente justificada, de coleta da impressão digital, a
situação deve ser registrada em Ata de Ocorrências da Sala.
11.20.2. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que recusar-se a realizar a
coleta de impressão digital.
02 - ONDE SE LÊ:
14.5.3. Os documentos comprobatórios solicitados deverão ser entregues dentro de envelope lacrado,
no momento em que forem solicitados pelos fiscais. Não será aceito envelope aberto ou que não esteja
devidamente lacrado e identificado com os dados do candidato, assim como não será aceito, sob
nenhuma hipótese, a entrega de envelope após o início da prova.
LEIA-SE:
14.5.3. Os documentos comprobatórios solicitados deverão ser entregues dentro de envelope lacrado,
no local em que forem instruídos pelos fiscais. Não será aceito envelope aberto ou que não esteja
devidamente lacrado e identificado com os dados do candidato, assim como não será aceito, sob
nenhuma hipótese, a entrega de envelope após o dia e horário de realização da Prova Objetiva.
03 - ONDE SE LÊ:

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS OBJETIVAS, SEGUNDO OS CARGOS
I. CARGO DE ANALISTA UNIVERSITÁRIO (…)
BIBLIOTECONOMIA
D) (...) Organização e Administração de bibliotecas: princípios básicos de OAB (...).
LEIA-SE:
D) (...) Organização e Administração de Bibliotecas (OAB): princípios básicos (...).
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04 - ACRESCENTAR OS SUBITENS 8.20 E 8.21:
8.20. O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como Pessoa com Deficiência
(PcD) estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir do dia 10/05/2018.
8.21. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD poderá impetrar recurso, em formulário
próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no período das 0h00min do dia
11/05/2018 até as 23h59min do dia 14/05/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.
05 - ACRESCENTAR O SUBITEM 11.14.1:
11.14.1 Não será, em hipótese alguma, alterado o local de realização das respectivas provas por
solicitação do candidato.
06 - ACRESCENTAR O SUBITEM 14.12.2:
14.12.2. Serão pontuados apenas os títulos que não se destinam à comprovação do requisito exigido
para o cargo.
07 - ACRESCENTAR O SUBITEM 14.20.1.1.1:
14.20.1.1.1 No caso de cursos feitos em na modalidade EAD, que não disponham de certificado físico
original, deve ser enviada cópia simples, desde que o certificado possua código de verificação para
consulta online.
08 - ACRESCENTAR O SUBITEM 14.20.2.1.1:
14.20.2.1.1 No caso dos candidatos que concorrerão ao cargo de Analista Universitário - área de
formação Engenharia de Segurança do Trabalho, não será validado o certificado de especialização em
Segurança do Trabalho, por tratar-se de requisito presente no Quadro III deste Edital.
Feira de Santana (BA), 08 de maio de 2018.

Evandro do Nascimento Silva
Reitor
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