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RETIFICAÇÃO 02 DO EDITAL 03/2018 

8.  FASE DE SELEÇÃO 

 

Onde se lê: 

8.5  Local da Seleção: as etapas do processo seletivo serão realizadas em sala 

a ser designada pela Comissão de Seleção e informada no site do Programa. 

 

Leia-se: 

8.5  Local da Seleção: as etapas do processo seletivo serão realizadas em sala 

a ser designada pela Comissão de Seleção e informada no site do Programa.  Para os 

candidatos não residentes da Região Metropolitana de Salvador, devidamente 

comprovado, será facultada a possibilidade de realizar a etapa de avaliação oral da 

Análise do Anteprojeto de Pesquisa (apresentação oral e arguição) por vídeo 

conferência/skype, desde que indicado na ficha de inscrição (Anexo 1), em data definida 

pela comissão de seleção. O orientador do candidato será responsável por verificar a 

qualidade do acesso à internet e providenciar os equipamentos necessários para a 

realização desta etapa não presencial. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Onde se lê: 

Esta inscrição é um reingresso/readmissão? (     ) Sim (    ) Não  

 

Leia-se: 

Esta inscrição é um reingresso/readmissão? (     ) Sim (    ) Não  

Vai optar pela avaliação oral por videoconferência/skype? (Apresentar comprovante de 

residência)? (     ) Sim (    ) Não 

 

 

Atenciosamente, 

 

José Ângelo Sebastião de Araújo dos Anjos 

Coordenador da Pós-Graduação em Geologia da UFBA 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: _______________________________________________   

Sexo:  (…..) M.  (…) F. 

Local e data de nascimento: ____________________________,    ___/ ____/ _______  

Endereço: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Cidade/UF: __________________________ CEP: ______________   

Telefone:  _________________  Celular:  _____________________ 

E-mail: ________________________________  

RG:   _____________________________ Órgão emissor / Data: _______________ 

CPF:  _____________________________ Estado Civil: ____________________ 

Possui vínculo empregatício? (     ) Sim     (     ) Não  

Em caso de vínculo anexar carta de liberação do empregador 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Graduação (Curso): ___________________________________________________  

Instituição: _________________________ Conclusão: _______________________ 

Mestrado: ___________________________________________________________ 

Área de Concentração: _________________________________________________ 

Instituição: _________________________ Conclusão: _______________________ 

 

 

COLE SUA 

 

FOTO 

 

AQUI 
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Opção de inscrição:   (     ) Mestrado     (     ) Doutorado 

Área de Concentração:   

 (     ) Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral 

(     ) Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

(     ) Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 

Professor Orientador:  _______________________________________________ 

Esta inscrição é um reingresso/readmissão? (     ) Sim (    ) Não  

Vai optar pela avaliação oral por videoconferência/skype? (Apresentar 

comprovante de residência)? (     ) Sim (    ) Não 

 

 

_________________________, ______ _____________ ___________ 

Local e data 

 

 

________________________________________ 

assinatura / nome Candidato 

 

 

_________________________, ______ _____________ ___________ 

Local e data 

 

 

________________________________________ 

assinatura / nome professor orientador 

 

 

 

 


