
PORTARIA Nº 219, de 26 de abril 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 solicitação da 

Coordenação do Curso de Especialização lato sensu em Gestão Pública Municipal, constante no 

Processo SEI nº 072.9545.2021.0006593-24, 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – REABRIR, NO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 
2021, AS INSCRIÇÕES para o Processo Seletivo de candidatos ao Curso de Especialização Lato 

Sensu em Gestão Pública Municipal, Turma – 5, oferecido pelo Departamento de Ciências Sociais 

Aplicadas (DCSA), Campus Universitário de Vitória da Conquista, cujo processo observará as 

disposições do Edital nº. 054/2021, publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 19/03/2021. 

 

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

alteradas as datas das diversas etapas da Seleção (itens 2. e 6., subitens 1.2., 3.1., 4.2. e 4.4.), que 

passam a vigorar conforme abaixo: 

 

“1.2. DO PERÍODO E DO LOCAL 
 

As inscrições estão reabertas no período de 27 de abril a 07 de maio de 2021, 

exclusivamente através do envio da documentação exigida para o e-mail 

egpm@uesb.edu.br, até às 23h59 do dia 07 de maio de 2021.” 

 

“2. DO PERÍODO DO CURSO 
 

O Curso está previsto para iniciar-se no dia 07 de julho de 2021 e término 

previsto para 10 de setembro de 2022.” 

 

“3.1. Processo Seletivo: 11 de maio de 2021 a 21 de maio de 2021.” 

 

“4.2. O resultado final da seleção será divulgado no dia 25 de maio de 2021.” 

 

“4.4. A lista de aprovados(as), após avaliação de recursos (se houver), será 

divulgada, dia 31 de maio de 2021.” 
 

“6. DO CRONOGRAMA: 
 

As atividades do processo seletivo ocorrerão nas datas constantes do 

cronograma abaixo: 

 

Reabertura do Edital 27 de abril a 07 de maio de 2021 

Inscrições Homologadas 10 de maio de 2021 



Período do processo seletivo: 
a) Análise da Proposta de Investigação, 

do histórico Escolar e do curriculum 

Lattes 

b) Entrevista  

 

11 a 15 de maio de 2021 
 

 

19 a 21 de maio de 2021 

Divulgação do Resultado Final 25 de maio de 2021 

Prazo para interposição de Recursos até 48 (quarenta e oito) horas a partir 

da divulgação do resultado 

preliminar 

Publicação do Resultado dos 

Recursos e Republicação do 

Resultado Final (se houver 

alteração) 

31 de maio de 2021 

Matrícula 07 a 14 de junho de 2021 

Início do Curso 09 de julho de 2021 

Período de Realização previsto 09.07.2021 à 10.09.2022 

 

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

inalteradas as demais disposições do Edital nº 054/2021, cabendo à Coordenação do Curso dar 

conhecimento do novo cronograma da seleção aos candidatos já inscritos. 

 

 

 

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES 

REITOR 
 


