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RETIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2016

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia,
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, 

Retificar o item 1.2, do item 1, do Edital de Seleção 01/2016.

Onde se lê:

1.2 Do total de vagas oferecidas, serão reservadas 30% para negros – pretos e pardos – em atendimento à legislação
que trata de Políticas de Ações Afirmativas (Lei 12.711/2012, regulamentada pelo Decreto 7.824 de 11 de outubro
de  2012),  pelas  quais  o(a)  candidato(a)  poderá  optar  no  Formulário  de  Opção  para  Vagas  Reservadas  e
Supranumerárias (Anexo 05 deste Edital).

Leia-se:

1.2 Do total de vagas oferecidas, serão reservadas 30% para negros – pretos e pardos – em atendimento à legislação
que trata de Políticas de Ações Afirmativas (Lei 12.711/2012, regulamentada pelo Decreto 7.824 de 11 de outubro
de 2012), pelas quais o(a) candidato(a) poderá optar no Formulário de Opção para Vagas Reservadas (Anexo 05
deste Edital).

Retificar o item 1.3, do item 1, do Edital de Seleção 01/2016.

Onde se lê:

1.3  Além  do  número  de  vagas  ofertadas  pelo  PPgLitCult,  serão  admitidos(as)  até  quatro  estudantes  –  Vagas
Supranumerárias –, sendo uma vaga para cada uma das categorias de identificação, a saber: Indígena, Quilombola,
Pessoa com Deficiência  e Pessoa Trans  (Transexuais,  Transgêneros  eTravestis),  desde que se  autodeclararem e
confirmarem sua condição de optante no Formulário de Opção para Vagas Reservadas e Supranumerárias (Anexo 5
deste Edital), referente a esta modalidade de reserva de vagas; 



1.3.1 As Vagas Supranumerárias não dependem de aprovação ou apreciação do Conselho Acadêmico de
Ensino quando da demanda de vagas, ou seja, será disponibilizada uma vaga para cada categoria de identificação
sempre que houver um(a) candidato(a) aprovado(a) nas condições transcritas no item 1.3; 

1.3.2 Na hipótese de haver mais de um(a) candidato(a) aprovado(a) por categoria, ocupará a vaga aquele(a)
que obtiver a maior nota da questão geral da prova escrita, no processo de seleção; 

1.3.3  Na  hipótese  de  não  ocupação  de  Vaga  Supranumerária  em  qualquer  uma  das  categorias  de
identificação, o Programa poderá ocupá-la com o(a) candidato(a) aprovado(a) em outra categoria desta modalidade.

Leia-se:

1.3  Das  vagas  ofertadas  pelo  PPgLitCult,  serão  admitidos(as)  até  quatro  estudantes  em cada  nível  (Mestrado  e
Doutorado), sendo uma vaga para cada uma das categorias de identificação, a saber: Indígena, Quilombola, Pessoa
com Deficiência e Pessoa Trans (Transexuais, Transgêneros eTravestis), desde que se autodeclararem e confirmarem
sua condição de optante no Formulário de Opção para Vagas Reservadas (Anexo 5 deste Edital), referente a esta
modalidade de reserva de vagas; 

1.3.1 Na hipótese de haver mais de um(a) candidato(a) aprovado(a) por categoria, ocupará a vaga aquele(a)
que obtiver a maior nota da questão geral da prova escrita, no processo de seleção; 

1.3.3 Na hipótese de não ocupação dessas vagas, elas serão preenchidas pelos candidatos aprovados para as
vagas de ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação.

Retificar o item 2.2.1, do item 2, do Edital de Seleção 01/2016.

Onde se lê:

2.2.1 Os  Formulários  de  Autodeclaração  e  de  Opção  para  Vagas  Reservadas  e  Supranumerárias  deverão  ser
preenchidos, assinados e digitalizados em pdf., e enviados para o e-mail: selecaoppglitcult2017@gmail.com

Leia-se:

2.2.1 Os Formulários de Autodeclaração e de Opção para Vagas Reservadas deverão ser preenchidos, assinados e
digitalizados em pdf., e enviados para o e-mail: selecaoppglitcult2017@gmail.com

Retificar o item 2.5.3, do item 2, do Edital de Seleção 01/2016.

Onde se lê:

2.5.3 Para os(as) candidatos (as) optantes pelo sistema de reserva de vagas e pelas vagas supranumerárias, além dos
documentos definidos nos itens 2.5.1 e 2.5.2, será exigido:

Leia-se:

2.5.3 Para os(as) candidatos (as) optantes pelo sistema de reserva de vagas, além dos documentos definidos nos itens
2.5.1 e 2.5.2, será exigido:

Retificar o Anexo 5, do Edital de Seleção 01/2016.

Onde se lê:

ANEXO 5: Formulário de Opção para Vagas Reservadas e Supranumerárias 

Seleção PPGLitCult 2017 

mailto:selecaoppglitcult2017@gmail.com
mailto:selecaoppglitcult2017@gmail.com


Formulário de Opção para Vagas Reservadas e Supranumerárias

Eu, __________________________________________, CPF nº _________________, portador do

documento de identidade nº __________________________, faço opção por concorrer às vagas: 

(     ) Reservadas para Negros – pretos e pardos;

(     ) Supranumerárias – Quilombola

(     ) Supranumerárias – Indígena

(     ) Supranumerárias – Pessoa com deficiência

(     ) Supranumerárias – Pessoas Trans (Transexuais, Transgêneros e Travestis)

Leia-se:

ANEXO 5: Formulário de Opção para Vagas Reservadas

Seleção PPGLitCult 2017 

Formulário de Opção para Vagas Reservadas 

Eu, __________________________________________, CPF nº _________________, portador do

documento de identidade nº __________________________, faço opção por concorrer às vagas

reservadas para: 

(     ) Negros – pretos e pardos;

(     ) Quilombola

(     ) Indígena

(     ) Pessoa com deficiência

(     ) Pessoas Trans (Transexuais, Transgêneros e Travestis)



Salvador, 02 de dezembro de 2016.

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

Instituto de Letras
Universidade Federal da Bahia


	
	Universidade Federal da Bahia

