
RETIFICAÇÃO DO EDITAL nº 084/2012 
Publicado do DOE de 11.10.2012 

 
RETIFICAÇÃO: O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais, 
estatutárias e regimentais, torna público as retificações no Edital Nº 084/2012, republicado no DOE de 03 
de outubro de 2012, referente às inscrições do Processo Seletivo/Vestibular 2013, na modalidade 
presencial, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê:  
1. DO PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR 2013 
1.1 A realização do Processo Seletivo/Vestibular 2013 está sob a responsabilidade do Centro de 
Processos Seletivos (CPS), cabendo-lhe planejar, coordenar, executar e divulgar todas as informações 
pertinentes ao Processo Seletivo / Vestibular, de acordo com o calendário específico e as providências 
cabíveis, conjuntamente com a Consultec, empresa vencedora do processo licitatório, na modalidade 
concorrência, de que trata o Edital nº 02/2011, publicado no Diário Oficial do Estado de 01/03/2012. 
Leia-se:  
1. DO PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR 2013 
1.1 A realização do Processo Seletivo/Vestibular 2013 está sob a responsabilidade do Centro de 
Processos Seletivos (CPS), cabendo-lhe planejar, coordenar, executar e divulgar todas as informações 
pertinentes ao Processo Seletivo / Vestibular, de acordo com o calendário específico e as providências 
cabíveis, conjuntamente com a Consultec, empresa vencedora do processo licitatório, na modalidade 
concorrência, de que trata o Edital nº 04/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de 25/05/2012. 
 
Onde se lê:  
2.4 Especificidades de Inscrição 
c) Os alunos que fazem parte do Programa Universidade Para Todos (UPT) deverão proceder conforme 
descrito no item 2.3, usando o código pré-informado e data de nascimento, para acessar o formulário de 
inscrição, atendendo ao período de 19 a 25/10/2012. O aluno matriculado no referido Programa com 
frequência de, no mínimo, 75% das aulas, terá direito à isenção total da taxa de inscrição; 
Leia-se:  
2.4 Especificidades de Inscrição 
c) Os alunos que fazem parte do Programa Universidade Para Todos (UPT) deverão proceder conforme 
descrito no item 2.3, usando o código pré-informado e data de nascimento, para acessar o formulário de 
inscrição, atendendo ao período de 19 a 25/11/2012. O aluno matriculado no referido Programa com 
frequência de, no mínimo, 75% das aulas, terá direito à isenção total da taxa de inscrição; 
 
 
 

ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 084/2012 
 
Onde se lê: 
CAMPUS IV – JACOBINA 

Departamento de 
Ciências Humanas 

Turno 1º Semestre 2º Semestre 

Vestibular SiSU Total Vestibular SiSU Total 

Letras/Ling. Inglesa 
(Licenciatura) 

Noturno 
 

25 
 

 25 
 

   

 
Leia-se: 
CAMPUS IV – JACOBINA 

Departamento de 
Ciências Humanas 

Turno 1º Semestre 2º Semestre 

Vestibular SiSU Total Vestibular SiSU Total 

Letras/Ling. Inglesa 
(Licenciatura) 

Matutino 

 
25 
 

 25 
 

   

 
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 10 de outubro de 2012. 
Lourisvaldo Valentim da Silva 
Reitor 


