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RETIFICAÇÃO 1 DO EDITAL 02/2020  

  

Onde se lê:  

 

3. DO CRONOGRAMA 

Atividade Data * 

Publicação do edital de seleção 30/10/2020 

Inscrições 23 a 25/11/2020  

Divulgação das inscrições homologadas Até 30/11/2020 

Interposição de recursos das inscrições Até 01/12/2020 

Resultado dos recursos e homologação das inscrições  Até 02/12/2020 

Análise dos Currículos Lattes, Análise do Projeto de Pesquisa, 

apresentação Oral e arguição do Projeto de Pesquisa 
Até 12/12/2020 

Resultado Preliminar Até 13/12/2020 

Interposição de Recursos Até 14/12/2020 

Resultado dos Recursos Até 15/12/2020 

Homologação do processo seletivo pelo Colegiado do PPGGeol Até 18/12/2020 

Resultado Final A partir de 

18/12/2020 

* Datas poderão ser alteradas em virtude de força maior. 

 

 

Leia-se  

 

3. DO CRONOGRAMA 

Atividade Data * 

Publicação do edital de seleção 30/10/2020 

Inscrições 23 a 25/11/2020  

Divulgação das inscrições homologadas Até 30/11/2020 

Interposição de recursos das inscrições Até 01/12/2020 

Resultado dos recursos e homologação das inscrições  Até 02/12/2020 

Análise dos Currículos Lattes, Análise do Projeto de Pesquisa, 

apresentação Oral e arguição do Projeto de Pesquisa 
Até 12/12/2020 

Resultado Preliminar Até 13/12/2020 

Interposição de Recursos Até 14/12/2020 

Resultado dos Recursos Até 15/12/2020 

Homologação do processo seletivo pelo Colegiado do PPGGeo 

e Resultado Final l 
Até 18/12/2020 

* Datas poderão ser alteradas em virtude de força maior. 
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Onde se lê: 9.1 Candidato (a) aprovados (as), que tenham entregue a ata de defesa durante a 

inscrição e que: (i) não sejam egressos (as) de curso de mestrado da UFBA terão até 5 dias corridos 

após a data de divulgação do resultado final e homologação do processo seletivo para entregar histórico 

atualizado e diploma de Mestrado; (ii) sejam egressos de curso de mestrado da UFBA terão até 5 dias 

corridos após a data de divulgação do resultado final e homologação do processo seletivo para entregar 

histórico atualizado com o registro “tipo Saída: CONCLUÍDO”. A não entrega desse documento 

implica na perda da vaga, sendo convocado candidato (a) aprovado excedente na ordem de 

classificação. O (A) candidato (a) selecionado (a) perderá a vaga se não atender à solicitação de envio 

dos documentos 5 dias após a homologação do resultado.  

 

 

Leia-se  

9.1 Candidato (a) aprovados (as), que tenham entregue a ata de defesa durante a inscrição e que: 

(i) não sejam egressos (as) de curso de mestrado da UFBA terão até 2 dias corridos após a data de 

divulgação do resultado final,  no site e/ou por email do (a) candidato (a) e homologação do processo 

seletivo para entregar histórico atualizado e diploma de Mestrado; (ii) sejam egressos de curso de 

mestrado da UFBA terão até 2 dias corridos após a data de divulgação do resultado final e 

homologação do processo seletivo para entregar histórico atualizado com o registro “tipo Saída: 

CONCLUÍDO”. A não entrega desse documento implica na perda da vaga, sendo convocado candidato 

(a) aprovado excedente na ordem de classificação. O (A) candidato (a) selecionado (a) perderá a vaga 

se não atender à solicitação de envio dos documentos 5 dias após a homologação do resultado.  

Onde se lê:  

 

9.2. Todos (a) os (a) candidatos (a) selecionados (a) deverão enviar, até 5 dias corridos a partir 

da divulgação do resultado final e homologação do processo seletivo, mensagem para a Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Geologia, através dos e-mails: editalselecao0220@gmail.com, 

ppggeologia@gmail.com e posgeologia@ufba.br, confirmando seu interesse em realizar a matrícula e 

anexando a “Ficha de Cadastro de Alunos de Pós-Graduação” (disponível no endereço eletrônico < 

https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno >.  

 

Leia-se: 

9.2. Todos (a) os (a) candidatos (a) selecionados (a) deverão enviar, até o dia 16/12/2020, 

mensagem para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geologia, através dos e-mails: 

editalselecao0220@gmail.com, posgraduacaogeologiaufba@gmail.com, ppggeologia@gmail.com e 

posgeologia@ufba.br, confirmando seu interesse em realizar a matrícula e anexando a “Ficha de 

Cadastro de Alunos de Pós-Graduação” (disponível no endereço eletrônico < 

https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno >.   

Candidatos (as) brasileiros, não egressos de curso de Mestrado da UFBA, devem enviar 

como anexo ao email: (i) cópia do Diploma de Graduação (Frente e verso) em Geologia, Engenharia 

de Minas, Biologia, Geografia, Oceanografia ou áreas afins e de Mestrado (Frente e verso); (ii)  

Diploma de Mestrado (frente e verso) ou Certificado de Defesa ou Declaração de Defesa ou  Ata de 

Defesa da Dissertação, cópia do título de eleitor, e a ficha de inscrição (Anexo I ).  

Candidatos (as) brasileiros, egressos de curso de Mestrado da UFBA, devem enviar como 

anexo ao email: (i) cópia do Diploma de Graduação (Frente e verso) em Geologia, Engenharia de 

Minas, Biologia, Geografia, Oceanografia ou áreas afins e histórico atualizado com o registro “tipo 

Saída: CONCLUÍDO”, cópia do título de eleitor, e a ficha de inscrição (Anexo I ).  

 

 

mailto:selecao0220@gmail.com
mailto:selecao0220@gmail.com
mailto:posgraduacaogeologiaufba@gmail.com


Programa de Pós-Graduação em Geologia 

Instituto de Geociências 

Universidade Federal da Bahia 

 

9.3. Os candidatos estrangeiros selecionados deverão encaminhar, juntamente com a “Ficha de 

Cadastro de Alunos de Pós-Graduação”, os documentos citados a seguir, para a Programa de 

PósGraduação em Geologia, através dos e-mails: editalselecao0220@gmail.com, 

ppggeologia@gmail.com,  e posgeologia@ufba.br, até o dia da matricula, a ser informado 

posteriormente: 

- Diploma (ou equivalente) devidamente autenticado pela autoridade consular brasileira no país 

de expedição do documento e traduzido no Brasil por tradutor público juramentado (não se aplica às 

línguas francas utilizadas no ambiente de formação e de produção do conhecimento universitário, tais 

como inglês, francês e espanhol); 

- Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) no Brasil; 

- CPF; 

- Passaporte com visto válido e atualizado.  

Leia-se: 

9.3. Os (as) candidatos (as) estrangeiros (as) selecionados (as) terão até 2 dias corridos após a 

data de divulgação do resultado final,  no site e/ou por email do (a) candidato (a) e homologação do 

processo seletivo, para encaminhar, juntamente com a “Ficha de Cadastro de Alunos de Pós-

Graduação”, os documentos citados a seguir, para a Programa de PósGraduação em Geologia, através 

dos e-mails: editalselecao0220@gmail.com, posgraduacaogeologiaufba@gmail.com, 

ppggeologia@gmail.com e posgeologia@ufba.br :  

- Diploma (ou equivalente) devidamente autenticado pela autoridade consular brasileira no país 

de expedição do documento e traduzido no Brasil por tradutor público juramentado (não se aplica às 

línguas francas utilizadas no ambiente de formação e de produção do conhecimento universitário, tais 

como inglês, francês e espanhol); 

- Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) no Brasil; 

- CPF; 

- Passaporte com visto válido e atualizado.  

 

ABAIXO, RETIFICAÇÃO DO ANEXO I  

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE SELEÇÃO - DOUTORADO 
  

1. Identificação do(a) Candidato(a)  

Nome completo       

Endereço completo       

Data de Nascimento       E-mail       

Telefones fixo/celular (  )       /(  )       / (  )      

Naturalidade        

Estado civil       

Nome do Pai        

Nome da Mãe        
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Documento de identidade (Se estrangeiro, passaporte) 

Número       Órgão expedidor/Estado:      /   

CPF       

Título de eleitor       

Carteira de reservista        

 

2. Formação e Atuação 

Curso de Graduação       

Instituição       Data 

       /  /     

 

Nome da Escola em que completou o ensino médio:  

Ano de conclusão do ensino médio:  

 

3. Área de Concentração 

(   ) Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar  

(   ) Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos  

(   ) Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral  

 

4. Autodeclaração e Opção por Reserva de Vagas 

Autodeclaração: 

(É possível assinalar mais de 

uma opção) 

(   ) Amarelo (segundo o IBGE) 

(   ) Branco (segundo o IBGE) 

(   ) Indígena (segundo o IBGE) 

(   ) Pardo (segundo o IBGE) 

(   ) Preto (segundo o IBGE) 

(   ) Quilombola 

(   ) Pessoa com Deficiência 

(   ) Pessoa Trans (Transexual, Travesti ou Transgênero) 

Inscrição 
(   ) Concorrerei à política de reserva de vagas 

(   ) Não concorrerei à política de reserva de vagas* 

Ao optar por concorrer à política 

de reserva de vagas, concorrerei à 

modalidade ao lado, declarando-

me:  

(   ) Negro (Preto ou Pardo) 

(   ) Indígena 

(   ) Pessoa com Deficiência 

(   ) Quilombola 
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(Assinale apenas uma opção) (   ) Pessoa Trans (Transexual, Travesti ou Transgênero) 

 

* Ao optar por não concorrer à política de reserva de vagas, o(a) candidato(a) concorrerá apenas à 

modalidade de vagas regulares 

 

 

Salvador,        de                     de 2020. 

 

 

Assinatura da (o) candidata (o):________________________  

 

 

 


