
 

 
 

EDITAL NEA N° 001/2021 

PROCESSO SELETIVO – ESTAGIÁRIOS – PROJETO CURSO DE EXTENSÃO EM 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA REDE PRÓPRIA 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

O Núcleo de Extensão em Administração (NEA), no uso de suas atribuições legais do 

Edital NEA 001/2022 torna pública a retificação nº 01 ao Edital NEA 001/2022 do referido 

Curso de Extensão: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

II. DO CARGO E VAGAS 

Serão oferecidas 02 (duas) vagas de Estagiário de Graduação, para atuar pelo Projeto 

com dedicação de 30 horas semanais, sendo: 

 

• 01 (uma) vaga para estudante de Administração; 

• 01 (uma) vaga para estudante de Design ou cursos correlatos. 

 

III. ESPECIFICAÇÃO DAS VAGAS 

 

• Ser estudante de graduação, a partir do 4º semestre, dos cursos de: Administração 

(01 vaga); Design ou cursos correlatos (01 vaga); 

 

IV. DA FUNÇÃO E ATRIBUIÇÃO - Descrição Sumária: 

VAGA DE ADMINISTRAÇÃO (01) 

 

VI. DO PERFIL DO CANDIDATO 

a) O candidato selecionado para a VAGA DE ADMINISTRAÇÃO deverá atender, 

preferencialmente, ao seguinte perfil: 

 

 

LEIA-SE: 

 

II. DO CARGO E VAGAS 

Serão oferecidas 02 (duas) vagas de Estagiário de Graduação, para atuar pelo Projeto 

com dedicação de 30 horas semanais, sendo: 

 

• 01 (uma) vaga para estudante de Administração ou Secretariado Executivo; 

• 01 (uma) vaga para estudante de Design ou cursos correlatos. 

 

III. ESPECIFICAÇÃO DAS VAGAS 

 



 

 
 

• Ser estudante de graduação, a partir do 4º semestre, dos cursos de: Administração ou 

Secretariado Executivo (01 vaga); Design ou cursos correlatos (01 vaga); 

 

IV. DA FUNÇÃO E ATRIBUIÇÃO - Descrição Sumária: 

VAGA DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIADO EXECUTIVO (01) 

 

VI. DO PERFIL DO CANDIDATO 

a) O candidato selecionado para a VAGA DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIADO 

EXECUTIVO deverá atender, preferencialmente, ao seguinte perfil: 

 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

VII. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

 

• As inscrições serão realizadas no período de 11/01/2022 até às 23h59 do dia 

25/01/2022; 

• As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 26/01/2022; 

• A seleção será realizada no dia 27/01/2022; 

• O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 28/01/2022; 

• O prazo para recursos encerra-se às 23h59 do dia 31/01/2022; 

• O resultado final será divulgado no dia 01/02/2022. 

 

a) Das Inscrições 

Para se inscrever o candidato deverá enviar a documentação abaixo descrita para o e-

mail nea@ufba.br até às 23h59 do dia 25/01/2022: 

 

 

LEIA-SE: 

 

VII. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

 

• As inscrições serão realizadas no período de 11/01/2022 até às 23h59 do dia 

08/02/2022; 

• As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 09/02/2022; 

• A seleção será realizada no dia 10/02/2022; 

• O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 11/02/2022; 

• O prazo para recursos encerra-se às 23h59 do dia 14/02/2022; 

• O resultado final será divulgado no dia 15/02/2022. 

 

a) Das Inscrições 

Para se inscrever o candidato deverá enviar a documentação abaixo descrita para o e-

mail nea@ufba.br até às 23h59 do dia 08/02/2022: 

 



 

 
 

ONDE SE LÊ: 

 

XII. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

EVENTO DATA OBSERVAÇÕES 

Divulgação Edital 10/01/2022 
Ver em www.fapex.org.br e 

www.ea.ufba.br 

Período de inscrições 
11/01/2022 até às 23h59 do 

dia 25/01/2022 

Inscrições exclusivamente através do e-

mail nea@ufba.br 

Divulgação das inscrições 

homologadas 
26/01/2022 

Ver em www.fapex.org.br e 

www.ea.ufba.br 

Seleção 27/01/2022 
Em formato presencial ou através de 

videoconferência 

Resultado preliminar da 

seleção 
28/01/2022 

Ver em www.fapex.org.br e 

www.ea.ufba.br 

Recurso 
até as 23h59 do dia 

31/01/2022 

Recursos exclusivamente através do e-

mail nea@ufba.br 

Resultado final da seleção 01/02/2022 
Ver em www.fapex.org.br e 

www.ea.ufba.br 

 

 

LEIA-SE: 

 

XII. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

EVENTO DATA OBSERVAÇÕES 

Divulgação Edital 10/01/2022 
Ver em www.fapex.org.br e 

www.ea.ufba.br 

Período de inscrições 
11/01/2022 até às 23h59 do 

dia 08/02/2022 

Inscrições exclusivamente através do e-

mail nea@ufba.br 

Divulgação das inscrições 

homologadas 
09/02/2022 

Ver em www.fapex.org.br e 

www.ea.ufba.br 

Seleção 10/02/2022 
Em formato presencial ou através de 

videoconferência 

http://www.fapex.org.br/
http://www.ea.ufba.br/
http://www.fapex.org.br/
http://www.ea.ufba.br/
http://www.fapex.org.br/
http://www.ea.ufba.br/
http://www.fapex.org.br/
http://www.ea.ufba.br/
http://www.fapex.org.br/
http://www.ea.ufba.br/
http://www.fapex.org.br/
http://www.ea.ufba.br/


 

 
 

Resultado preliminar da 

seleção 
11/02/2022 

Ver em www.fapex.org.br e 

www.ea.ufba.br 

Recurso 
até as 23h59 do dia 

14/02/2022 

Recursos exclusivamente através do e-

mail nea@ufba.br 

Resultado final da seleção 15/02/2022 
Ver em www.fapex.org.br e 

www.ea.ufba.br 

 

 

Todos os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

 

Salvador, 25 de janeiro de 2022 

 

 

 

Prof. Dr. Sílvio Vanderlei Araújo Sousa 

Vice Coordenador do Projeto 

http://www.fapex.org.br/
http://www.ea.ufba.br/
http://www.fapex.org.br/
http://www.ea.ufba.br/

