
PORTARIA Nº 076, de 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

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 Assessoria Especial de Acesso, Permanência e Ações Afirmativas – AAPA, constante do 

Processo SEI nº 072.8836.2021.0002888-84, 

 

RESOLVE 
 

Art. 1º – REABRIR, NO PERÍODO DE 19 a 20 DE FEVEREIRO DE 2021, AS 

INSCRIÇÕES para o Processo Seletivo de Monitores para apoio aos discentes com deficiência no uso 

de Tecnologias Digitais durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE), cujo processo observará as 

disposições do Edital nº. 012/2021, publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 05/02/2021. 

 

Parágrafo Único – As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, através do 

e-mail: monitoriaaapasai@gmail.com. 

 

Art. 2º – Em razão da reabertura das inscrições, ficam, consequentemente, alteradas 

as datas das diversas etapas da Seleção (item 7.) e a data da entrega dos documentos dos discentes 

convocados (subitem 9.1.), que passam a vigorar conforme abaixo: 

 

“7. DO CRONOGRAMA 

ETAPAS DATA/PERÍODO 

Reabertura do Edital 19 a 20 de fevereiro de 2021 

Seleção 22 a 23 de fevereiro de 2021 

Resultado Final 24 de fevereiro de 2021 

Recurso 25 de fevereiro de 2021 

Publicação do resultado dos recursos e 

republicação do resultado final (se houver 

alteração 

26 de fevereiro de 2021 

…” 

 

“ 9. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

 

9.1- Após aprovação no processo seletivo, os discentes convocados deverão 

entregar, até o dia 02 de março de 2021, a toda documentação listada abaixo: 

[...]”  

 

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

inalteradas as demais disposições do Edital nº 012/2021, cabendo à Assessoria de Acesso, 

Permanência Estudantil e Ações Afirmativas (Aapa) dar conhecimento aos candidatos já inscritos. 

 

 

 

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES 
REITOR 

 

mailto:monitoriaaapasai@gmail.com

