Publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 24 de
outubro de 2018.

AVISO DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Pró-Reitor de pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o que consta no Edital de Seleção do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
GERENCIAL COM ÊNFASE EM CONTROLADORIA (LATO SENSU) TURMA 2018, publicado no DOE, edição de
11/09/2018, Resolve: I - Reabrir as inscrições no período de 24 de outubro de 2018 a 09 de novembro de 2018,
conforme cronograma abaixo:
DATA/PERÍODO

EVENTO/ATIVIDADE/AÇÃO

24/10/2018 a
09/11/2018

Período de Inscrição e Pagamento da taxa de inscrição. (Candidatos)
Obs.: Ao efetuar a transferência bancária, o candidato deverá entregar o
comprovante pessoalmente ou via e-mail dcis.uefs.apoiodocente@gmail.com, até o
dia 15 de novembro de 2018.

20/11/2018

Data limite para elaboração e impressão das Provas Objetivas, e publicação da
homologação das inscrições (Comissão de Seleção/ CSA).

01/12/2018

Primeira Etapa da Seleção. Prova Objetiva de Conhecimento Específico e Entrega
dos Currículos na Plataforma Lattes com comprovação. (Candidatos)

05/12/2018

Publicação dos Resultados da 1ª Etapa da seleção. (Comissão de Seleção/CSA)

07/12/2018

Data para recebimento de recursos dos resultados da 1ª Etapa. (Candidatos).

10/12/2018

Publicação do julgamento dos recursos da 1ª etapa do processo seletivo. (Comissão
de Seleção)

15/12/2018

Segunda Etapa da Seleção. Prova dissertativa. (Candidatos)

22/12/2018

Publicação do resultado final do Processo Seletivo. (Comissão de Seleção/CSA)

27 e 28/12/2018

Data para recebimento de recursos referentes aos resultados da 2ª Etapa do
processo seletivo e da Análise dos Currículos. (Candidatos)

03/01/2019

Publicação do julgamento dos recursos da 2ª etapa do processo seletivo e da análise
dos currículos. (Comissão de Seleção)

07 a 11/01/2019

Período para a realização de matrícula dos candidatos aprovados. (Candidatos ou
seus procuradores).

Feira de Santana, 23 de outubro de 2018.
Aristeu Vieira da Silva - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

