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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL PROGRAD Nº 015/2020, DE 17 DE AGOSTO DE 

2020 

 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o Edital Prograd nº 

015/2020, resolve: 

 

I - Retificar o subitem 5.1.5 do Edital Prograd nº 015/2020, passando a constar a seguinte 

redação: 

 

Onde se lê: 

 

“5.1.5 – Possuir uma conta de e-mail do Gmail no ato da inscrição;” 

 

Leia-se: 

 

“5.1.5 – Possuir uma conta de e-mail do Google e ter acesso a Plataforma Google Sala 

de Aula para realizar a Avaliação de Habilidade;” 

 

II - Retificar o subitem 7.3.1 do Edital Prograd nº 015/2020, passando a constar a seguinte 

redação: 

 

Onde se lê: 

 

“7.3.1 - Candidatos(as) que não sejam titulares de uma Conta Corrente no momento da 

inscrição precisarão abrir uma e, quando convocados(as), encaminhar o comprovante 

pelo mesmo e-mail e prazo estabelecidos para envio do Termo de Compromisso.” 

 

Leia-se: 

 

 

“7.3.1 - Candidatos(as) que não sejam titulares de uma Conta Corrente no momento da 

inscrição, precisarão abrir uma, se convocados(as), e encaminhar o comprovante pelo 

mesmo e-mail e prazo estabelecidos para envio do Termo de Compromisso.” 

 

 

III – Incluir um inciso VII no Termo de Compromisso do Edital Prograd nº 015/2020, 

passando a constar a seguinte redação: 

 

 

“TERMO DE COMPROMISSO – BOLSISTA EDITAL PROGRAD Nº 015/2020 

 

                         

 

Pelo presente instrumento eu, ,__________________________________________________,  

matrícula_________________, discente do 

curso_______________________________________, da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, comprometo-me a exercer as atividades de bolsista, na forma do Edital 
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Prograd nº 015/2020. 

 

Para tanto, declaro estar ciente: 

 

I – Das normas contidas no Edital Prograd nº 015/2020, comprometendo-me a atuar conforme 

todas as suas determinações;   

 

II – Que exercerei minhas atribuições por 12 horas semanais, enquanto durar o Calendário 

Acadêmico Suplementar; 

 

III – De que a aludida atividade não constitui, em hipótese alguma, vínculo empregatício, 

sendo realizada com bolsa, de acordo com as normas do Edital Prograd nº 015/2020, fazendo 

jus aos benefícios somente enquanto estiver vinculado à função de bolsista; 

 

IV – Do meu impedimento de ter vínculo empregatício e também de acumular 

simultaneamente outra bolsa institucional na UFRB, sob pena de devolução do valor recebido 

indevidamente; 

 

V – Que para receber mensalmente a bolsa, deverei enviar o Relatório de Atividades, até o 3º 

dia útil de cada mês, para o(a) servidor técnico indicado pelo Centro; 

 

VI – De que somente com o cumprimento das demandas a mim encaminhadas e a entrega do 

Relatório Final, terei direito à certificação.  

 

VII - As atividades virtuais, orientações, exercícios, vídeos, procedimentos e quaisquer 

documentos que eu venha a ter ciência ou acesso, em decorrência de minha atuação enquanto 

bolsista, são considerados sigilosos, logo não poderei divulgá-los ou reproduzi-los sem prévia 

autorização do(a) docente ou do(a) discente que eu estiver assessorando virtualmente. 

 

 

_______________, ____ de ___________________ de ________ 

 

________________________________________ 

Bolsista” 

 

 

Cruz das Almas-BA, 17 de agosto de 2020.  

 

 

 

Karina de Oliveira Santos Cordeiro 

Pró-Reitora de Graduação 
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