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1ª RETIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 08/2017 

 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE,  
 
 
Retificar as alíneas ‘e’ e ‘g’, do item 2.6.2, do Edital de Seleção 08/2017. 
 
Onde se lê: 
 
2.6.2 Para o DOUTORADO: 

a) Formulário de inscrição para candidato(a) estrangeiro(a), devidamente preenchido (Anexo VI); 
b) Documento oficial de identificação com foto; 
c) CPF, para candidatos(as) nacionais; 
d) Diploma de Graduação; 
e) Diploma de Mestrado ou Ata de Defesa; 
f)  Histórico Escolar do curso da Graduação; 
g) Histórico Escolar do curso de Mestrado e/ou Declaração de aprovação em LE em seu respectivo processo seletivo; 
h) Curriculum Lattes atualizado; 
i) Comprovante de proficiência da língua portuguesa (CELPE-Bras), para candidatos(as) estrangeiros(as); 
j) Projeto de pesquisa (dentro de uma das Linhas de Pesquisa do Programa, para cujo tema tenham sido oferecidas 

vagas); 
l) Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à inscrição para a Seleção 2018.1, informada no SIPÓS, e seu 
comprovante de pagamento. 
 
 
Leia-se: 
 
 
2.6.2 Para o DOUTORADO: 

a) Formulário de inscrição para candidato(a) estrangeiro(a), devidamente preenchido (Anexo VI); 
b) Documento oficial de identificação com foto; 
c) CPF, para candidatos(as) nacionais; 
d) Diploma de Graduação; 
e) Diploma de Mestrado ou Ata de Defesa (Opcional); 
f)  Histórico Escolar do curso da Graduação; 
g) Histórico Escolar do curso de Mestrado e/ou Declaração de aprovação em LE em seu respectivo processo 

seletivo(Opcional); 
h) Curriculum Lattes atualizado; 
i) Comprovante de proficiência da língua portuguesa (CELPE-Bras), para candidatos(as) estrangeiros(as); 

 



j) Projeto de pesquisa (dentro de uma das Linhas de Pesquisa do Programa, para cujo tema tenham sido oferecidas 
vagas); 

l) Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à inscrição para a Seleção 2018.1, informada no SIPÓS, e seu 
comprovante de pagamento. 

 
 

Salvador, 29 de novembro de 2017. 
 
 
 

Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Literatura e Cultura 

Instituto de Letras - Universidade Federal da Bahia 

 


