
 

 

 

PORTARIA Nº 0437, de 01 de outubro de 2020. 
 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – 

UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 22 

de dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, considerando a justificativa 

apresentada pela Coordenação do Programa de Educação Tutorial em Ciências Econômicas (PET-

Economia), conforme consta no Processo SEI nº 072.4214.2020.0002011-60, 

 

RESOLVE 
 

Art. 1º – AUTORIZAR a retomada do Edital nº 041/2020, publicado no Diário 

Oficial do Estado (D.O.E.) de 15/02/2020, ficando alterado o item IX do Cronograma da Seleção 

de Discentes Bolsistas e não Bolsistas do Programa de Educação Tutorial em Ciências 

Econômicas PET-Economia/Uesb, e, consequentemente, os subitens VII.2.2., VII.2.3., VII.11 e 

VII.11.2. do Edital, no tocante às datas de realização da 2ª e 3ª fase, que serão efetivadas de forma 

remota, e das demais etapas do processo seletivo.  

 

Parágrafo Único. O Cronograma da seleção passa a vigorar conforme abaixo: 
 

“IX. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

Os candidatos interessados deverão observar o cronograma abaixo, com as 

respectivas datas das atividades a serem desenvolvidas no processo seletivo:  
 

ETAPAS DATA HORÁRIO 

Inscrições 
03 a 05 de março de 2020 

(terça, quarta e quinta-feira) 
14 horas às 18h00 

Primeira fase (Homologação das 

inscrições 

06 de março de 2020 

(sexta-feira) 
14 horas às 18h00 

Resultado da Primeira Fase 
06 de março de 2020 

(sexta-feira) 
14 horas às 18h00 

Prazo para recursos da Primeira Fase 
10 de março de 2020 

(terça-feira) 
14 horas às 18h00 

Resultado do recurso da Primeira Fase 
10 de março de 2020 

(terça-feira) 
Às 18h00 

Segunda fase 
13,14 e 15 de outubro de 2020 

(terça, quarta e quinta-feira) 

Início às 15 horas 

Final às 18h00 

Resultado da segunda fase 
16 de outubro de 2020 

(sexta-feira) 
Até às 12h00 

Prazo para recurso da Segunda Fase 
20 de outubro de 2020 

(terça-feira) 

Até às 18h00 

via e-mail do PET 

grupopeteconomia@gmail.com 

Divulgação da Análise dos recursos da 

Segunda Fase 

21 de outubro de 2020 

(quarta-feira) 

Às 19h00 

Terceira Fase 

(entrevista remota) 

22 de outubro de 2020 

(quinta-feira) 

Início às 14h00 

Final às 19h00 

Divulgação do Resultado da Terceira 

Fase e Resultado Provisório da Seleção 

23 de outubro de 2020 

(sexta-feira) 
Até às 10h00 

Prazo para recurso da Terceira Fase e 

o Resultado Provisório 

28 de outubro de 2020 

(quarta-feira) 

Até às 18h00 

via e-mail do PET 

grupopeteconomia@gmail.com 

Divulgação do Resultado Final Pós-

Recurso 

30 de outubro de 2020 

(sexta-feira) 
Até às 19h00 

Assinatura do Termo de Compromisso 
03 de novembro de 2020 

(terça-feira) 
 

...” 



 

Art. 2º – Em razão da suspensão das atividades presenciais, fica alterado os termos 

do subitem VIII.2 do Edital 041/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“(A) candidato(a) aprovado(a) deverá assinar o Termo de Compromisso 

através do Sistema SEI, cabendo-lhe efetuar seu cadastro externo. Em caso de 

impossibilidade do cadastramento, o Termo será encaminhado para o e-mail do 

candidato, que o assinará e o encaminhará para o PET Economia/Uesb. A não 

assinatura do Termo de Compromisso será entendida como desistência do(a) 

candidato(a), passando a ser chamado(a) o(a) próximo(a) da lista de 

classificação final.” 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo 

inalteradas as demais disposições do Edital nº. 041/2020. 
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REITOR 


