
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À 

EXTENSÃO 

Edital 02/23 - 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº01/2023 

 

 
A Universidade Federal da Bahia, por intermédio da Fundação de Apoio à 

Pesquisa e à Extensão, em apoio ao Projeto nº 220031, mediado pelo 
instrumento FAPEX/UFBA nº 32/2022, torna público a retificação do Edital 

01/2023 referente à seleção de estagiários(as) para o projeto “Educação 
Financeira e Apoio ao Superendividado” para prorrogar o prazo das 
inscrições e alterar o cronograma da seleção, razão pela qual passa a ter as 

redações a seguir especificadas, permanecendo inalterados os demais itens 
e subitens: 
 

 
I) Onde lê-se: 

 
5. DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS: 

 

5.1. A prova de conhecimento contará com 20(vinte) questões objetivas, 

elaboradas em consonância com os programas constantes no anexo I deste 
Edital, e será realizada no dia 1 de abril de 2023 (sábado), das 14:30 às 16:00, 
na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

 
Leia-se 

 
5. DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS: 

 

5.1. A prova de conhecimento contará com 20(vinte) questões objetivas, 

elaboradas em consonância com os programas constantes no anexo I deste 
Edital, e será realizada no dia 15 de abril de 2023 (sábado), das 14:30 às 16:00, 
na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

 
II) Onde lê-se: 

 
7.PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

7.1. As inscrições estarão abertas no período de 15/03 a 21/3/2023, até 23: 59h, 

e deverão ser feitas através do preenchimento de formulário próprio, disponível 

pelo link: https://forms.gle/LWtHsfhChgsJySY78 

 
Leia-se 

 
7.PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 
7.1. As inscrições estarão abertas no período de 15/03 a 31/3/2023, até 23: 59h, 

e deverão ser feitas através do preenchimento de formulário próprio, disponível 

pelo link: https://forms.gle/LWtHsfhChgsJySY78 

https://forms.gle/LWtHsfhChgsJySY78
https://forms.gle/LWtHsfhChgsJySY78


 
 
III) Onde lê-se: 

 
 

8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
 
8.2. As inscrições homologadas serão divulgadas pela FAPEX até o dia 27 de 

março de 2023, através do sítio www.fapex.org.br. 
 
Leia-se: 

 
8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
 

8.2. As inscrições homologadas serão divulgadas pela FAPEX até o dia 05 de 
abril de 2023, através do sítio www.fapex.org.br. 

 

IV) Onde lê-se: 
 
9.5.A divulgação do resultado final será realizada pela FAPEX até o dia 

21/04/2023 através do endereço eletrônico www.fapex.org.br. 

 
Leia-se: 
 

9.5.A divulgação do resultado final será realizada pela FAPEX até o dia 

02/05/2023 através do endereço eletrônico www.fapex.org.br. 

 
V) Onde lê-se: 
 

11) DO CRONOGRAMA: 
 

EVENTO DATA* OBSERVAÇÕES 

Divulgação do edital de 
seleção 

15/03/23 Ver em www.fapex.org.br 

Período de inscrições 
15/03/23 a 

21/03/23, às 23:59 

Inscrições devem ser feitas 
exclusivamente através do 
preenchimento do formulário indicado 
no item 7.1 

Divulgação das inscrições 
homologadas 

Até o dia 27/03/23 Ver em www.fapex.org.br 

Prazo para recurso em razão 
de eventual indeferimento de 
inscrição  

1 dia após a 
divulgação do 

resultado  
(ver item 9) 

Os recursos deverão ser 
protocolados exclusivamente 
através do e-mail: 
educacaofinanceiraufba@gmail.c
om 

Divulgação do resultado da 
apreciação dos eventuais 
recursos 

Até o dia 31/03 Ver em www.fapex.org.br 

Prova de conhecimento 
1/04/23, das 14:30 

às 16:00 
Ver em www.fapex.org.br  
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Divulgação do resultado da 
prova de conhecimento 

Até 4/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Prazo para recurso da prova 
de conhecimento  

1 dia após a 
divulgação do 

resultado  
(ver item 9) 

Os recursos deverão ser 
protocolados exclusivamente 
através do e-mail: 
educacaofinanceiraufba@gmail.c
om 

Divulgação do resultado da 
apreciação dos eventuais 
recursos 

10/04 Ver em www.fapex.org.br 

Divulgação de sala e horário 
da entrevista de cada 
candidato  

10/04 Ver em www.fapex.org.br 

Entrevistas  
dias 12 e 13  

(horários a divulgar)  
Ver em www.fapex.org.br 

Divulgação do resultado da 
análise de currículo e das 
entrevistas 

Até 17/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Divulgação do resultado 
preliminar da seleção 

Até 17/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Prazo para recurso 
Um dia após a 
divulgação do 

resultado preliminar 

Os recursos deverão ser 
protocolados exclusivamente 
através do e-mail: 
educacaofinanceiraufba@gmail.co
m 

Divulgação do resultado da 
apreciação dos recursos e 
resultado final da seleção 

Até 21/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

 

Leia-se: 
 
 
11) DO CRONOGRAMA: 
 

EVENTO DATA* OBSERVAÇÕES 

Divulgação do edital de 
seleção 

15/03/23 Ver em www.fapex.org.br 

Período de inscrições 
15/03/23 a 

31/03/23, às 23:59 

Inscrições devem ser feitas 
exclusivamente através do 
preenchimento do formulário indicado 
no item 7.1 

Divulgação das inscrições 
homologadas 

Até o dia 5/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Prazo para recurso em razão 
de eventual indeferimento de 
inscrição  

1 dia após a 
divulgação do 

resultado  
(ver item 9) 

Os recursos deverão ser 
protocolados exclusivamente 
através do e-mail: 
educacaofinanceiraufba@gmail.c
om 

Divulgação do resultado da 
apreciação dos eventuais 
recursos 

Até o dia 11/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Prova de conhecimento 15/04/23, das 14:30 Ver em www.fapex.org.br  
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às 16:00 

Divulgação do resultado da 
prova de conhecimento 

Até 18/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Prazo para recurso da prova 
de conhecimento  

1 dia após a 
divulgação do 

resultado  
(ver item 9) 

Os recursos deverão ser 
protocolados exclusivamente 
através do e-mail: 
educacaofinanceiraufba@gmail.c
om 

Divulgação do resultado da 
apreciação dos eventuais 
recursos 

21/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Divulgação de sala e horário 
da entrevista de cada 
candidato  

21/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Entrevistas  
22 e 24/04/23  

(horários a divulgar)  
Ver em www.fapex.org.br 

Divulgação do resultado da 
análise de currículo e das 
entrevistas 

Até 26/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Divulgação do resultado 
preliminar da seleção 

Até 26/04/23 Ver em www.fapex.org.br 

Prazo para recurso 
Um dia após a 
divulgação do 

resultado preliminar 

Os recursos deverão ser 
protocolados exclusivamente 
através do e-mail: 
educacaofinanceiraufba@gmail.co
m 

Divulgação do resultado da 
apreciação dos recursos e 
resultado final da seleção 

Até 02/05/23 Ver em www.fapex.org.br 

 
 

 
 

Salvador, 24 de março de 2023 

 
 
 

 
Cristiana Menezes Santos 
Coordenadora do Projeto 
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