
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 16.825, de 04/07/2016 

 

EDITAL Nº 064/2017 
 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

– UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, 

de 22 de dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, observando as disposições 

do Edital n° 049/2017, alterado pela Portaria n°. 0625/2017, publicados, respectivamente, nos 

Diários Oficiais do Estado (D.O.E.) de 07 e 28/04/2017, e o resultado do processo seletivo 

homologado através da Portaria nº 0739, considerando o surgimento de vagas e a 

descentralização de recursos do Convênio 001/2013-SEMA/UESB, conforme consta do 

Processo nº 916169, 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – CONVOCAR os candidatos abaixo, aprovados na seleção de 

concessão de Bolsas de Graduação e Pesquisador I, com recursos disponibilizados por meio 

do Convênio n° 001/2013 – SEMA/UESB, objetivando o Mapeamento de experiência 

socioambientais do Estado da Bahia, Campus Universitário de Jequié, observando a estrita 

ordem de classificação. 

 

BOLSA DE GRADUAÇÃO (01 VAGA): 

- VINÍCIUS MASCARENHAS DOS PASSOS 

 

BOLSA PESQUISADOR I (02 VAGAS): 

- MARINA DOS SANTOS FARAULO 

- LUIS RICARDO RIBEIRO DA SILVA 

 

Art. 2º - Os candidatos aprovados deverão comparecer pessoalmente junto ao 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB, Campus Universitário de Jequié, para 

efetivarem suas matrículas, até o dia 12/05/2017, apresentando a documentação exigida, 

observando o subitem 7.2. do Edital. 

  

Parágrafo Único - O candidato que não apresentar a documentação exigida 

para a matrícula, no período estabelecido, perderá o direito à bolsa. 

 

Art. 3° – As vagas decorrentes de matrículas não efetivadas serão 

automaticamente preenchidas pelos candidatos aprovados suplentes, respeitando-se a ordem 

de classificação. - O candidato que não apresentar a documentação exigida para a matrícula 

até o dia estabelecido perderá o direito à vaga e ingresso no Curso. 

 

Vitória da Conquista, BA, 11 de maio de 2017. 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO PINTO SANTOS 

REITOR 


