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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 
 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas 

atribuições, tendo em vista o que consta no Edital de Seleção do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO (PPGE), publicados em DOE, edição de 24/10/2020, RESOLVE: 

 

I – Retificar o referido Edital, incluindo o tópico abaixo no Ítem SELEÇÃO: 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) e a Comissão de Seleção do Programa/Curso de Pós- 

Graduação, não se responsabilizarão se o candidato não conseguir completar as etapas da seleção por motivo 

de ordem técnica dos recursos computacionais, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação ou falha de envio de documentos, bem como de outros fatores técnicos que impossibilitem o 

processamento das informações. 
 

A entrevista será online e gravada, com a finalidade exclusiva de avaliação, durante o processo seletivo e terá 

por objetivo aferir a capacidade dos candidatos de dissertarem, para a banca, sobre questões relacionadas à sua 

trajetória, a produção do conhecimento e o projeto de pesquisa. Assim, cabe ao(à) CANDIDATO(A) autorizar 

o uso da sua imagem e voz, especialmente o que for registrado durante a entrevista mediante assinatura do 

termo em anexo (TERMO DE AUTORIZAÇÃO GRAVAÇÃO ENTREVISTA). 

 

 

Feira de Santana, 05 de novembro de 2020 

 

 

 

Profa Silvone Santa Bárbara da Silva 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 



O CANDIDATO(A) DEVERÁ ASSINAR O PRESENTE TERMO E ENVIAR PARA O E-MAIL DO 

PROGRAMA ATÉ O DIA DA ENTREVISTA. 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA 

 
 

Eu,  ,  nacionalidade 

  ,  estado  civil  ,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

  ,    inscrito    no    CPF. sob   nº  ,    residente    à  Rua 

  ,  nº  , na  cidade  de  , AUTORIZO a 

gravação da entrevista online para fins de avaliação do conhecimento, e arguição relacionada à minha 

trajetória profissional/acadêmica e ao projeto de pesquisa durante o processo seletivo do programa de 

pós graduação. Assim, pelo presente instrumento, autorizo o uso da minha imagem e voz, 

especialmente o que for registrado durante a entrevista. 

 
Assinatura:   

 

 

 
 

Feira de Santana,  de  de 2020 


