
 
 

 
 

 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE 
NÍVEL SUPERIOR PARA PROJETO DE EXTENSÃO (EDITAL nº 

01/2020) 
Avaliação dos resultados dos instrumentos de políticas públicas de Agricultura 

Familiar e Economia Solidária financiados pela CAR/BNDES  
(Editais nº 01/10 e nº01/12) 

 
ONDE SE LÊ: 
 
6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
6.1 As avaliações compreenderão as seguintes etapas eliminatórias e classificatórias:  

a) análise do currículo e carta de intenções para todas as vagas até o dia 06 de janeiro 
de 2020; 

b) entrevista e análise de portfólio para as vagas de design gráfico e captação e edição 
de fotografias e montagem/edição de filmes curta metragem, no dia 07 de janeiro, a ser 
realizadas em Salvador, em local a ser informado posteriormente. 

6.2. Se mais de um candidato obtiver a mesma nota final no processo seletivo, 
considerar-se-á, para efeito de desempate: (a) o candidato com maior tempo de 
experiência; (b) persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade; 

 
 
LEIA-SE: 
 
6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
6.1 As avaliações compreenderão as seguintes etapas eliminatórias e classificatórias:  

a) análise do currículo e carta de intenções para todas as vagas até o dia 13 de janeiro 
de 2020; 

b) entrevista e análise de portfólio para as vagas de design gráfico e captação e edição 
de fotografias e montagem/edição de filmes curta metragem, no dia 14 de janeiro de 
2020, a ser realizadas em Salvador, em local a ser informado posteriormente. 

6.2. Se mais de um candidato obtiver a mesma nota final no processo seletivo, 
considerar-se-á, para efeito de desempate: (a) o candidato com maior tempo de 
experiência; (b) persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade; 

 
ONDE SE LÊ: 
6.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 08 de janeiro 2020. 
 
LEIA-SE: 
6.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 17 de janeiro 2020. 



 
 

 
 

 

 
ONDE SE LÊ: 
 
7.1 Após publicação do resultado final do processo seletivo, os candidatos aprovados 
deverão se apresentar à Coordenação do projeto até o dia 10 de janeiro de 2020 para 
entrega e preenchimento dos seguintes documentos: 
a) RG – original e cópia; 
b) CPF - original e cópia; 
c) Título de Eleitor – Original e cópia; 
d) Comprovante de Residência – original e cópia; 
e) Comprovante de conta bancária; 
f) Reservista – Original e cópia (no caso de candidatos do sexo masculino); 
g) Termo de Outorga de contratação. 
 
LEIA-SE:  
 
7.1 Após publicação do resultado final do processo seletivo, os candidatos aprovados 
deverão se apresentar à Coordenação do projeto até o dia 20 de janeiro de 2020 para 
entrega e preenchimento dos seguintes documentos: 
a) RG – original e cópia; 
b) CPF - original e cópia; 
c) Título de Eleitor – Original e cópia; 
d) Comprovante de Residência – original e cópia; 
e) Comprovante de conta bancária; 
f) Reservista – Original e cópia (no caso de candidatos do sexo masculino); 
g) Termo de Outorga de contratação. 
 
 
Cachoeira – BA, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

 
 
 

Edgilson Tavares de Araújo 
Coordenador do Projeto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


