
 

 

 

SERVIÇO  PÚBLICO  FEDERAL 
MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  BAHIA 
  

 
PROCESSO SELETIVO VAGAS REIDUAIS 2013 DA UFBA 

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  
 
 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em 
vista os termos determinados na Seção VII do REG e da Resolução 03/2012 do Conselho Acadêmico de Ensino 
- CAE, observadas a Instrução Normativa nº 01/06, as Resoluções nº 02/07 da extinta Câmara de Ensino de 
Graduação – CEG e ainda a Resolução nº 04/13 do Conselho Acadêmico de Ensino – CAE resolve: 
 
Alterar o item 54 do Edital de Vagas Residuais 2013, publicado no site www.vagasresiduais.ufba.br em 
10/07/2013, que passa a vigorar com a redação abaixo. Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 
54. Para os cursos de Química, de Engenharia Química e de Engenharia Sanitária e Ambiental, os 
escores padronizados das provas de Química Geral e de Redação serão, antes da soma indicada no item 
anterior, multiplicados por  0,9 , e os de Física e de Matemática multiplicados por 0,6, sendo o 
resultado expresso com uma decimal significativa, obedecida a regra de aproximação do item 52, para 
a casa dos centésimos.  
 

5.4.1 Para o curso de Oceanografia, os escores padronizados das provas de Matemática e        
Redação serão antes da soma indicada no item 53, multiplicados por 0,9 e os de Química Geral e 
Biologia Básica multiplicados por 0,6, sendo o resultado expresso com uma decimal significativa, 
obedecido a regra de aproximação do item 52, para casa dos centésimos. 

 
5.4.2 Para o curso de Transporte Terrestre: Gestão do Transporte e do Trânsito, os escores 
padronizados das provas de Introdução ao Transporte Terrestre e  Redação serão antes da soma 
indicada no item 53, multiplicados por 0,9 e os de Matemática e Física multiplicados por 0,6, 
sendo o resultado expresso com uma decimal significativa, obedecida a regra de aproximação do 
item 52, para casa dos centésimos. 

 
 
 

Salvador, 29 de agosto de 2013. 
 
 
 

DORA LEAL ROSA 
Reitora 

 
 


