
 

   

PROCESSO SELETIVO DE VAGAS RESIDUAIS 2021 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02/2022 

O Reitor da Universidade Federal da Bahia no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com o Edital 005/2022, resolve: 

 

1. Retificar os itens 14, 16, 22, 23, 27 e 28 do edital 005/2022 conforme abaixo: 

ONDE SE LÊ: 

14. O candidato selecionado deverá acessar o site https://siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do, 

para realizar a matrícula online e confirmar seu interesse na vaga para a qual foi selecionado, 

no período de 05 a 09 de maio de 2022. 

16. O candidato deverá acessar o site www.vagasresiduais.ufba.br, para consultar o resultado 

da Análise Documental, no dia 12 de maio de 2022. 

22. Após conclusão do processo de TI e RC na 1ª Etapa, a CSOR divulgará no site das Vagas 

Residuais, no dia 16 de maio de 2022 a portaria ajustando o quadro de vagas oferecidas para a 

2ª Etapa, nos termos do Art. 51 da Resolução nº 07 de 2019 do Conselho Acadêmico de Ensino. 

23. A inscrição para Egressos dos Bacharelados Interdisciplinares (BI) da UFBA, segundo 

Resolução 07 de 2019 do Conselho Acadêmico de Ensino e o item 2.3 deste Edital, deverá ser 

feita nos dias 17 e 18 de maio de 2022 

27. O candidato deverá acessar o site www.vagasresiduais.ufba.br, para consultar o resultado 

da seleção da 2ª etapa e o edital de convocação para matrícula, no dia 19 de maio de 2022 

28. O candidato selecionado deverá acessar o site https://siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do, 

para realizar matrícula online e confirmar seu interesse na vaga para a qual foi selecionado, no 

período de 27 a 30 de maio de 2022. 

LEIA-SE: 

14. O candidato selecionado deverá acessar o site https://siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do, 

para realizar a matrícula online e confirmar seu interesse na vaga para a qual foi selecionado, 

no período de 05 a 07 de maio de 2022. 

16. O candidato deverá acessar o site https://ingresso.ufba.br/vagas-residuais, para consultar o 

resultado da Análise Documental, até o dia 16 de maio de 2022. 

22. Após conclusão do processo de TI e RC na 1ª Etapa, a CSOR divulgará no site das Vagas 

Residuais, no dia 18 de maio de 2022 a portaria ajustando o quadro de vagas oferecidas para a 

2ª Etapa, nos termos do Art. 51 da Resolução nº 07 de 2019 do Conselho Acadêmico de Ensino. 



23. A inscrição para Egressos dos Bacharelados Interdisciplinares (BI) da UFBA, segundo 

Resolução 07 de 2019 do Conselho Acadêmico de Ensino e o item 2.3 deste Edital, deverá ser 

feita nos dias 19 e 20 de maio de 2022 

27. O candidato deverá acessar o site https://ingresso.ufba.br/vagas-residuais, para consultar o 

resultado da seleção da 2ª etapa e o edital de convocação para matrícula, no dia 23 de maio de 

2022 

28. O candidato selecionado deverá acessar o site https://siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do, 

para realizar matrícula online e confirmar seu interesse na vaga para a qual foi selecionado, no 

período de 30 a 31 de maio de 2022. 

2. Retificar os itens 3, 4, 12, 13, 15, 25, 30, 44, 45 48, 63, e 67 do edital 005/2022, conforme 

abaixo: 

ONDE SE LÊ: 

www.vagasresiduais.ufba.br 

LEIA-SE: 

https://ingresso.ufba.br/vagas-residuais 

 

João Carlos Salles Pires da Silva 

                             Reitor  

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 19/04/2022

EDITAL Nº 447/2022 - CSOA/PROGRAD (12.01.52) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 19/04/2022 18:29 )
OSANAR DOS REIS SILVA

COORDENADOR - TITULAR

CSOA/PROGRAD (12.01.52)

Matrícula: 1530492

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufba.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 447 2022 EDITAL 19/04/2022 cbf4c0e0d3

https://sipac.ufba.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

		2022-04-20T12:11:58-0300
	Brasil
	JOAO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA
	Assinador Serpro




