
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual  

N° 16.825, de 04.07.2016 
 

PORTARIA Nº 076, de 21 de fevereiro de 2022.  

 

 

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 Gerência de Acesso e Acompanhamento, conforme consta no Processo SEI 

nº 072.4182.2022.0002365-63, 

 

 

RESOLVE 

 

 

Art. 1º – PRORROGAR, até às 23h59min. do dia 25 de fevereiro de 

2022, as inscrições para seleção de discentes bolsistas e voluntários do Programa de Educação 

Tutorial Institucional (PETI/UESB), Edital n° 026/2022, publicado no Diário Oficial do 

Estado (D.O.E.) em 15 de fevereiro de 2022. 

 

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

alterados os períodos/datas do Cronograma - Item 8 do Edital, que passa a vigorar conforme 

abaixo:  

“Os(as) candidatos(as) deverão observar o cronograma abaixo, com respectivas datas e 

atividades do processo seletivo:  

  

Data/Período Atividades 

Até 25 de fevereiro de 2022 
Período de inscrições para discentes candidatos a bolsistas 

ou voluntários(as) do Peti 

07 a 09 de março de 2022 Realização da Seleção  

15 de março de 2022 Divulgação do resultado final 

16 e 17 de março de 2022 Prazo para interposição de recursos 

22 de março de 2022 
Divulgação do resultado dos recursos e republicação do 

resultado final (se houver alteração)  

24 a 31 de março de 2022 
Convocação dos candidatos aprovados e encaminhamento 

de documentos dos discentes 

01 de abril de 2022 
Implantação e início de efetivo funcionamento dos Grupos 

selecionados 

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

permanecendo inalteradas as demais disposições do Edital nº 026/2022. 

 

 

 

 

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES 

REITOR 


