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EDITAL INTERNO N.º 001/2022- RETIFICAÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO DETERMINADO 

A Chefe do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital Interno N. 01/2022, de processo 
seletivo simplificado para contratação de docente por tempo determinado para a área de conhecimento 
Direito do trabalho, Direito Processual do Trabalho e Legislação Social, torna pública a seguinte 
retificação: 

Onde se lê: 
 
“ 4.4. O requerimento de inscrição deverá estar assinado pelo candidato e instruído com: 
II – Cópias digitalizadas dos seguintes documentos:  
a) documento oficial de identidade, para brasileiros; 
b) passaporte, para estrangeiros; 
c) diploma(s)/título(s) referente(s) à titulação mínima exigida no item 1.1.1., 

revalidado(s)/reconhecido(s) no Brasil se obtido(s) no exterior; 
 
Leia-se: 
 
II – Original e cópia, a ser autenticada por servidor credenciado no ato da inscrição, dos seguintes 

documentos: 

a) documento oficial de identidade, para brasileiros; 
b) passaporte, para estrangeiros; 
c) diploma(s)/título(s) referente(s) à titulação mínima exigida no item 1.1.1., 

revalidado(s)/reconhecido(s) no Brasil se obtido(s) no exterior; 
 
Onde se lê: 
 
“6.11.4. Os documentos comprobatórios dos títulos inseridos no Curriculum Lattes ou Curriculum Vitae 
deverão ser apresentados em uma cópia digitalizada, organizados de forma a compor um ou mais 
volumes, recomendando-se que, em cada documento, conste a numeração correspondente à atividade 
enumerada no Curriculum Lattes ou Curriculum Vitae, e que estejam organizados seguindo a ordem de 
citação do Barema.” 
 
 
Leia-se: 
6.11.4. Os documentos comprobatórios dos títulos inseridos no Curriculum Lattes ou Curriculum Vitae 

deverão ser apresentados em uma cópia impressa simples, acondicionados de forma a compor um ou 

mais volumes, recomendando-se que, em cada documento, conste a numeração correspondente à 
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atividade enumerada no Curriculum Lattes ou Curriculum Vitae, e que estejam organizados seguindo a 

ordem de citação do Barema. 

 
 

Salvador, 06 de junho de 2022. 
 

Profa. Andréa Presas Rocha  
Chefe do Departamento de Direito Privado 

Faculdade de Direito 
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